
РЕГИСТАР ЗАКЉУЧАКА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 2013 ГОД.

Р.бр Датум Број Кратак опис достављено Коментар

1. 26.04.2013 06-37/13-III/1

Утврђује се нацрт Одлуке о условима и начинима
стицања права на бесплатан превоз и партиципирање
трошкова смештаја за ученике ОШ за школску
2012/2013 годину, са изменама и допунама.
Партиципација трошкова смештаја или утрошеног
горива због превоза ученика на релацији где не постоји
линијски јавни саобраћај износи 8.000 динара.

- СО-е Димитровград ЗАВРШЕНО

2. 26.04.2013 06-37/13-III/1 Оглашава се ништавним закључак Општинског већа Бр.
06-26/13-III/10 од 19.04.2013 године

- Рачуноводство ОУ
- Општински центар
за  социјални рад
- Општинско веће

ЗАВРШЕНО

3. 26.04.2013 06-37/13-III/1

Утврђује се нацрт Програма за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја
на територији општине Димитровград за 2013 годину са
изменама и допунама

- СО-е Димитровград
- Одсек за
пољопривреду

ЗАВРШЕНО

4. 26.04.2013 06-37/13-III/1
Утврђује се Нацрт Одлуке о давању у закуп и давања на
коришћење пословних простора, којима управља
општина Димитровград

- СО-е Димитровград ЗАВРШЕНО

5. 26.04.2013 06-37/13-III/1 Одбија се предлог спец. Мирослава Петровића, проф. За
помоћ у доштампавању књиге Бисерна Огрлица - подносиоцу захтева ЗАВРШЕНО

6. 26.04.2013 06-37/13-III/1
Усваја се захтев Натура Виталис за хитну интервенцију
у виду попуне ударних рупа на приступном путу
Козарица-фарма Бачевско поље

- подносиоцу захтева
- надлежна служба
општина
Димитровград

ЗАВРШЕНО



7. 26.04.2013 06-37/13-III/1
Задужује се тим да изврши проверу стања и размотри
проблем прикључка воде и струје у с. Горњи Криводол у
вези пројекта Наставне базе за планинско сточарство.

- Александар Игов
- Синиша Ранђелов
- Ивица Величков

Комисија извршила
увид, прикључак за
струју завршен,
прикључак воде
одложен до
обезбеђивање средстава

8. 13.05.2013 06-45/13-III/2-4 Утврђује се нацрт одлуке о отуђењу и давању у закуп
грађевинског земљишта у својини Општине - СО-е Димитровград ЗАВРШЕНО

9. 13.05.2013 06-45/13-III/2-5 Утврђује се Нацрт Правилника о директним плаћањима
у пољопривради. - СО-е Димитровград ЗАВРШЕНО

10. 13.05.2013 06-45/13-III/2 Утврђује се стање уговора Фонда за пољопривреду са
изменам и допунама - СО-е Димитровград ЗАВРШЕНО

11. 13.05.2013 06-45/13-III/2-2

Општина Димитровград учествује са новчаним износом
од 8.000 динара за усвајања жига „Производа/Услуга са
Старе планине“ , за плаћање администартивне таксе код
Завода за интелектуалну својину

- Александар Игов
- рачуноводство ОУ ЗАВРШЕНО

12. 13.05.2013 06-45/13-III/2-17
Усваја се захтев Ћирић Зорана за помоћ у изради
педигреа одговарајућих грла и одобравају новчана
средства износу од 23.000 динара

- подносиоцу захтева
- Александар Игов
- Рачуноводство ОУ

ЗАВРШЕНО

13. 13.05.2013 06-45/13-III/2-11
Утврђује се нацрт Одлуке о усвајању извештаја
Комисије за избор јавног линијског превозника на
територији општине Димитровград

- СО-е Димитровград ЗАВРШЕНО

14. 13.05.2013 06-45/13-III/2-12 У смислу коалиционог споразума иницира се промена
члана Општинског већа из редова УРС - СО-е Димитровград ЗАВРШЕНО

15. 13.05.2013 06-45/13-III/2-3

Одобрава се организација посете 80. Међународном
сајму пољопривреде у Новом Саду и одобравају новчана
средства на име трошкова превоза у износу од 70.000
динара и на име трошкова улазница у износу од 350
динара по особи

- Александар Игов
- Рачуноводство ОУ ЗАВРШЕНО

16. 13.05.2013 06-45/13-III/2-6
Усваја се Правилник о условима и начину коришћења
мобилних телефона чији се трошкови финансирају из
средстава буџета општине Димитровград

- Рачуноводство ОУ
- Општинско веће ЗАВРШЕНО



17. 13.05.2013 06-45/13-III/2-8
Одобравају се новчана средства у износу од 40.000
динара ПУ 8. Септембар, на име новчане помоћи за
спровођење полагања испита из бугарског језика.

- Рачуноводство ОУ
- ПУ 8. Септембар
- Небојша Јотов

ЗАВРШЕНО

18. 13.05.2013 06-45/13-III/2-9 Покреће се поступак израде Пројекта енергетске
ефикасности и образује тим за спровођења истог

- Гимназија
св.Кирило и Методије
- Синиша Ранђелов
- Драган Манчев
- Гордана Ранчев
- Члан ОВ из области
образовања

ЗАВРШЕНО

19. 13.05.2013 06-45/13-III/2-10

Усваја се захтев матураната гимназије Св. Кирило и
Методије за финансијску помоћ тако што ће матурско
вече бити плаћено петорици ђака гимназије на предлог
ђачког парламента

- Гимназија
св.Кирило и Методије
- Члан ОВ из области
образовања

ЗАВРШЕНО

20. 13.05.2013 06-45/13-III/2-13

Усваја се захтев Дома здравља Димитровград за
одобравање средстава за трошкове израде календара за
2013 годину, у оквиру акције „ ДА НАС БУДЕ ВИШЕ“
и одобравају новчана средства у износу од 30.000
динара.

- подносиоцу захтева
- Рачуноводство ОУ ЗАВРШЕНО

21. 13.05.2013 06-45/13-III/2-13 Оглашава се ништавним закључак Општинског већа бр
06-11/13-III/5 од 6.03.2013 године

- подносиоцу захтева
(Дом Здравља) ЗАВРШЕНО

22. 13.05.2013 06-45/13-III/2-15

Усваја се предлог кандидата „Спортског Савеза
Димитровград“, за избор делегата за Скупштину ФК
„Балкански“ и од предложених 14 кандидата изабрано
њих 10

- Спортски савез ЗАВРШЕНО

23. 13.05.2013 06-46/13-III/2-16

Усваја се захтев ЈП „Комуналац“ за спровођење акције
избора најлепше уређене окућнице, терасе и пословног
простора на територији општине Димитровград и
формира Комисију за спровођење исте

- Чланови комисије
- ЈП „Комуналац“
- Александар Игов
Синиша Ранђелов

ЗАВРШЕНО

24. 13.05.2013 06-45/13-III/2-19
Усваја се захтев СУР „Оаза“ за постављање три
контејнера за мешовити отпад и један за ПЕТ амбалажу
у близини пословног простора „Погановски Манастир“

- подносиоцу захтева
- ЈП „Комуналац“
- Начелник ОУ
- Синиша Ранђелов

ЗАВРШЕНО



25. 15.05.2013. 06-45/13-III/2-20

Прихвата се одговор Комисије за спровођење поступка
финансирања удружења и одбија захтев удружења
„НЕЗАВИСНИ ЖЕНСКИ ЦЕНТАР“ за доделу додатних
26.500 динара

- комисији
- удружење
„НЕЗАВИСНИ
ЖЕНСКИ ЦЕНТАР“

ЗАВРШЕНО

26. 15.05.2013. 06-45/13-III/2
Формира се комисија за Јавну расвету, чији ће задатак
бити да на терену утврди број сијаличиних места која се
финансирају из средстава буџета општине

- Синиша Ранђелов
- Ценко Ћиров
- Дејан Здравков

ЗАВРШЕНО

27. 15.05.2013. 06-45/13-III/2-21

1. Председник МЗ Поганово има обавезу да активира
мештане МЗ и обавести ЈП „Комуналац“ који дан је
договорено спровођење акције чишћење корита реке, да
би помогли у извожењу смећа својим камионима
2. У погледу асфалтирања пута Жељуша – Планиница –
Бански Дол – Поганово, обавезује се ЈП „Дирекција за
изградњу и урбанизам“ да припреми предлог за решење.
3. У погледу захтева за попревку чесме палих бораца у
с. Поганово, обавезује се тим који ће размотрити захтев.

- Председник МЗ
Поганово
- ЈП „Комуналац“
- ЈП „Дирекција за
изградњу и
урбанизам“
- Начелник ОУ

- Синиша Ранђелов
- Драган Манчев
- Горадана Ранчев

ЗАВРШЕНО

28. 15.05.2013. 06-45/13-III/2-24

Усваја се мишљење општинског центара за социјални
рад, а у вези захтева Шукарев Игора из Димитровграда и
обавезује општински центар за социјални рад да му
исплати једнократну новчану помоћ

- Општински центар
за социјални рад
- подносилац захтева

Исплаћена
једнократна
новчана помоћ од
5ооо дин.

29. 15.05.2013. 06-45/13-III/2-22

Усваја се захтев МЗ Скрвеница за чишћење месног
гробља и обавезује се др. Никола Јорданов да са МЗ
Скрвеница, ЈП „Комуналац“ и корисницима општинског
центра за социјални рад, организује акцију чишћења
месног гробља

- Др Никола Јорданов
- Општински центар
за социјални рад
- МЗ Скрвеница
- ЈП „Комуналац“

МЗ Скрвеница није
се обратила Центру
за социјални рад са
захтевом за
обезбеђивање
радника

30. 15.05.2013. 06-45/13-III/2-23

Покреће се поступак израде пројекта за асфалтирање
локалног пута Протопопинци-Бребевница – Мазгош и
обавезује се ЈП „Дирекција за изградњу и урбанизам“  да
предузме мере на изради пројекта

- ЈП „Дирекција за
изградњу и
урбанизам“
- МЗ Бребевница
- МЗ Мазгош
- МЗ Протопопинци

Очекује се
реализација у 2014
јер нису била
предвиђена
средства у буџету



31. 15.05.2013. 06-45/13-III/2-24

Обавезује се др Никола Јорданов, да у сарадњи са
Општинским центром за социјални рад, омогуће радно
ангажовање Лозев Зорана, у складу са Протоколом о
сарадњи, те да му се по основу таквог рада исплати
једнократна новчана помоћ.

- Др Никола Јорданов
- Општински центар
за социјалнирад
- подносилац захтева

Да би се радно
ангажовао преко
Центра, он је морао
да поднесе Захтев и
Изјаву да је сагласан
да се радно
ангажује, а он то
није урадио

32. 15.05.2013. 06-45/13-III/2-24

Обавезује се др Никола Јорданов, члан Општинског већа
из области здравства и социјалне политике, да са
директором Општинског центра за социјални рад ,
размотре захтев и да се Милев Спаски из с. Жељуша,
исплати једнократна новчана помоћ.

- Др Никола Јорданов
- Општински центар
за социјалнирад
- подносилац захтева

Исплаћено 5ооо
дин.

33. 15.05.2013. 06-45/13-III/2-24

Обавезује се Општински центар за социјални рад, да
ангажује Крстев Ивана из Димитровграда, ул.
Црногорска бр. 3. , на обављању јавних радова и на тај
начин му омогући исплату једнократне новчане помоћи.

- Општински центар
за социјални рад
- Подносилац захтева

Исто као и
претходни случај,
није поднео Захтев
и Изјаву

34. 15.05.2013 06-45/13-III/2-25

Обавезује се Савет месне заједнице Димитровград, да
формира Мировно веће, чији ће задатак бити да изврши
увид стања на лицу места и покуша да нађе решење
проблема.

- Савет МЗ
Димитровград
- подносилац захтева

Мировно веће је
формирано и
изашло на терен

35. 15.05.2013 06-45/13-III/2-25

Усваја се захтев Каменов Димитра, за помоћ у плаћању
осигурања приплодног грла и одобравају новчана
средства у износу од 9.000,00 динара из средстава
буџета општине, те 6.000,00 динара остаје као сопствено
учешће подносиоца захтева.

- Рачуноводство ОУ
- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

36. 15.05.2013 06-45/13-III/2-25
Обавезује се др Никола Јорданов да са ЈП“ Комуналац“
организује чишћење просторија у кући Димитров Мике
у с. Мојинци.

- Др Никола Јорданов
- ЈП „ Комуналац“
- подносилац захтева

Власници куће не
дозвољавају

37. 15.05.2013 06-45/13-III/2

Даје се сагласност за поништај Решења о
експропријацији Општинске управе  општине
Димитровград 08. бр. 465-80/2008 од 14.05.2008.године,
у смислу одредбе чл. 36.ст.2 Закона о експропријацији.

- Имовинско правна
служба ЗАВРШЕНО



38. 15.05.2013 06-45/13-III/2
Прихвата се потписивање Протокола о сарадњи, у
складу са Правилником о начину организовања
добровољног рада

- Општински центар
за социјални рад ЗАВРШЕНО

39. 15.05.2013 06-45/13-III/2

1. Обавезује се ЈП“ Дирекција за изградњу и урбанизам
„ да организује коришћење струганог асфалта који је
у својини ЈП“ Путеви Србије“, за наношење и ваљање
приступног пута Козарица-фарма Бачевско поље , и
налаже ЈП „ Комуналац“ извођење наведених радова,
на основу сагласности председника општине.

2. Потребно је да се достави фактура ЈП“ Путеви
Србије“ , за коришћење општинског простора за
смештај струганог асфалта.

- ЈП „Дирекција за
изградњу и
урбанизам“
- ЈП „Комуналац“

ЗАВРШЕНО

40. 15.05.2013 06-45/13-III/2

1. Дозвољава се постављање летње баште на јавној
површини испред Дома културе у складу са Одлуком о
постављању монтажних објеката, на површини која ће
бити одређена од стране надлежног органа Општинске
управе Димитровград -Одељења за урбанизам,
грађевинарство, имовинско правне послове и комунално
стамбену делататност и уз претходно одобрење истог.
2. Постављање летње баште биће омогућено након
спроведеног поступка јавне лицитације.
3. Обавезује се ЈП“ Дирекција за изградњу и урбанизам“
да изради предлог идејног решења, на који начин се
може омогућити несметан рад фонтане испред Дома
културе и достави га Општинском већу.

- Одељење за
урбаниз., грађ., имов.
прав. посл. и комун.
стамб.делат.
- ЈП“ Дирекција за
изградњу и
урбанизам“

1.По мишљењу
Дирекције,
постављање летње
баште  на тој
површини било би
нефункционално
3.Предлог идејног
решења је урађен и
прихваћен од
стране ОВ,
реализација следи
крајем јуна 2о14

41. 15.05.2013 06-45/13-III/2

Обавезује се ЈП“ Комуналац“ да на делу пута у с.
Драговита који се тренутно гради, ради обезбеђивања
пропуста за воду , купи и одвезе 26 цеви дужине 1 м2,
изврши радове , тако што ће уградити цеви, те да након
завршетка радова испостави фактуру Општини
Димитровград.

- ЈП“ Комуналац“
- МЗ Драговита ЗАВРШЕНО

42. 15.05.2013 06-45/13-III/2
Формира се Комисија за утврђивање основаности
захтева и висине накнаде штете настале услед уједа
напуштених животиња.

- Др Никола Јорданов
- Александар Игов
- Јелена Костов

ЗАВРШЕНО



43. 15.05.2013 06-45/13-III/2
Да се изврши измена и допуна Решења о образовању
Општинског штаба за ванредне ситуације на територији
општине Димитровград.

- СО Димитровград ЗАВРШЕНО

44. 15.05.2013 06-45/13-III/2

1. Подржава се организација манифестације Дан
изазова.
2. Обавезују се Небојша Јотов као координатор и  ЈП“
Спортско -туристички центар Димитровград“  као
носилац активности, да израде предлог буџета за
одржавање манифестације.

- Небојша Јотов
- ЈП“ Спортско -
туристички центар
Димитровград“

ЗАВРШЕНО

45. 20.05.2013 06-50/13-III/3-1
Да се донесе Одлукa о смањењу плата именованих,
изабраних и постављених лица у износу од 10 % за
период од 01.06.2013.год до 31.12.2013.године

- СО Димитровград ЗАВРШЕНО

46. 20.05.2013 06-50/13-III/3-2

Врши се измена у  чл. 38.став 1.  и став 2.  нацрта
Одлуке о давању у закуп и давању на коришћење
пословног простора.
Формира се Комисија за издавање у закуп пословног
простора и  Комисија за надзор.

- СО-е Димитровград
- чланови Комисије за
издавање у закуп
пословног простора,
- чланови Комисије за
надзор,
- имовинско-правна
служба.

ЗАВРШЕНО

47. 20.05.2013 06-50/13-III/3-3

Врши се измена чл. 10. ст. 2. и ст. 3. Одлуке о отуђењу и
давању у закуп грађевинског земљушта у својини
општине и  формира се Комисија за спровођење
лицитације за издавање у закуп грађевинског земљишта

- СО-е Димитровград
- чланови Комисије ЗАВРШЕНО

48. 20.05.2013 06-50/13-III/3-5 Усваја се Правилник о коришћењу велике сале у згради
општине Димитровград, са изменама и допунама - Општинско веће ЗАВРШЕНО

49. 20.05.2013 06-50/13-III/3-6
Дневнице за службени пут у Р.Бугарској, обрачунавају
се у висини неопорезивог дела дневница за службени
пут у земљи.

- Рачуноводство ОУ ЗАВРШЕНО

50. 20.05.2013 06-50/13-III/3-7

Одређују се Председник општине дипл. правник
Небојша Иванов и заменик председника општине Зоран
Петров за  налогодавце за наменски девизни рачун за
спровођење пројекта Успостављање и развој услуга
социјалне заштите у општинама Димитровград, Бела

- Рачуноводство ОУ ЗАВРШЕНО



паланка, Бабушница и Власотинце за децу са сметњама
у развоју

51. 20.05.2013 06-50/13-III/3-7

Одређују се Председник општине дипл. правник
Небојша Иванов и заменик председника општине Зоран
Петров, за налогодавце за наменски девизни рачун за
спровођење пројекта Платформа за енергетско
планирање.

- Рачуноводство ОУ ЗАВРШЕНО

52. 20.05.2013 06-50/13-III/3-7

Одређују се Председник општине дипл. правник
Небојша Иванов и заменик председника општине Зоран
Петров, за налогодавце за наменски девизни рачун за
спровођење пројекта Мрежа за промоцију и туристичку
експлоатацију,културног и природног наслеђа.

- Рачуноводство ОУ ЗАВРШЕНО

53. 20.05.2013 06-50/13-III/3-7

Одређују се Председник општине дипл. правник
Небојша Иванов и заменик председника општине Зоран
Петров за налогодавце за наменски девизни рачун за
спровођење пројекта Изградња рекреативног парка,
центра за информисање туриста , за реновирање еко
стазе и информ. инфраструктуре која ће служити за
потребе центра за информисање туриста

- Рачуноводство ОУ ЗАВРШЕНО

54. 20.05.2013 06-50/13-III/3-8

1. Одобравају се новчана средства у износу од
100.000,00 динара фирми “ Блок сигнал”  Д.О.О. Ниш,
на име исплате дуга по уговору за набавку контејнера.
2. Средства из става 1. овог закључка исплатиће се у
складу са Одлуком о буџету општине Димитровград за
2013. годину, бр. 06-17/13-I/10-1 од 29.03.2013.год. из
текућих прихода буџета.

- Рачуноводство ОУ
- фирма „Блок
сигнал“ Д.О.О. Ниш

ЗАВРШЕНО

55. 20.05.2013 06-50/13-III/3-8 Оглашава се ништавим, закључак Општинског већа бр.
06-50/13-III/3-8 од 20.05.2013.године. - Рачуноводство ОУ ЗАВРШЕНО

56. 20.05.2013 06-50/13-III/3-9

Обавезује се ЈП” Комуналац” да размотри проблем
водоснадбевања на подручју општине Димитровград и
приградских насеља и Општинском већу достави
извештај о тренутном стању и предлог за решавање.
Синиша Ранђелов ће учествовати као координатор у
разматрању наведеног

- ЈП“ Комуналац“
- Синиша Ранђелов ЗАВРШЕНО



57. 20.05.2013 06-50/13-III/3-10

1. Држаоцу Виденов Мирчи из Лукавице, додељује се
једно грло узето са фарме крава Цветков на основу
осигурања јуница, уз исте уговорне  обавезе као
претходно грло.
2. Претходно грло се упућује на принудно клање, те
надокнаду уплатити на рачун општине Димитровград.

- Александар Игов
- Виденов Мирча ЗАВРШЕНО

58. 20.05.2013 06-50/13-III/3-4

1. Даје се сагласност за продају путничког возила марке
“ LANCIA K 3.0LS “ , рег. бр. PI 002ĐI, власништво
Општинске управе општине Димитровград и два комада
гаражна врата.
2. Обавезује се Општинска управа општине
Димитровград, да образује Комисију за продају истих.

- Начелнику ОУ ЗАВРШЕНО

59. 31.05.2013 06-57/13-III/4

Налаже се ЈП “ Комуналац“ Димитровград, да достави
захтев Југоисток Д.О.О. Ниш, огранак Пирот,
пословница Димитровград, којим ће се регулисати
наплата рачуна за електричну енергију за јавну расвету
на граничном прелазу Градина, Царинарница Улично
трафо станица ТС 2 и Царинарница Улично ТС 1, те
убудуће   достављати рачуне  ЈП „ Комуналац“

- ЈП“ Комуналац“ ЗАВРШЕНО

60. 31.05.2013 06-57/13-III/4

Налаже се ЕЛЕКТРО ДЕМИ Д.О.О. , да укине напајање
за стубове јавне расвете на граничном прелазу испод
надвожњака у правцу Димитровграда.

- ЕЛЕКТРО ДЕМИ
Д.О.О. ЗАВРШЕНО

61. 31.05.2013 06-57/13-III/4-1
Утврђује се предлог Oдлуке о усвајању извештаја о
пословању буџета општине Димитровград за период од
01.01.-24.04.2013.године

- СО Димитровград ЗАВРШЕНО

62. 31.05.2013 06-57/13-III/4-2 Утврђује се предлог Одлуке о завршном рачуну буџета
општине Димитровград за 2012.годину - СО Димитровград ЗАВРШЕНО

63. 31.05.2013 06-57/13-III/4-3
Утврђује се предлог Одлуке о распоређивању суфицита
по завршном рачуну буџета општине Димитровград за
2012.годину

- СО Димитровград ЗАВРШЕНО

64. 03.06.2013 06-59/13-III/5-1
Даје се подршка пројекту под називом „ Унапређење
положаја помоћи у кући деци и омладини ометене у
психо-физичком развоју“ објављеног од стране

- Др Никола Јорданов ЗАВРШЕНО



Министарства рада, запошљавања и социјалне политике.

65. 03.06.2013 06-59/13-III/5-3

Утврђује се предлог Одлуке о изменама и допунама
одлуке о Општинској управи општине Димитровград и
упућује предлог Скупштини општине Димитровград на
разматрање и усвајање.

- СО Димитровград ЗАВРШЕНО

66. 03.06.2013 06-59/13-III/5-4 Усваја се предлог о расписивању јавног огласа за
Начелника Општинске управе општине Димитровград.

- надлежна служба
ОУ ЗАВРШЕНО

67. 03.06.2013 06-59/13-III/5-5

1. Покреће се поступак формирања Привредног савета.
2. Задужује се Тамара Георгиев, члан већа из области
финансија и привреде, да изврши консултације са
привредницима, да им упути захтев за предлагање
одређеног броја кандидата за чланове Привредног
савета, те да заједно са члановима већа, председником
општине и замеником председника општине изврши
консулатације и припреме за предлагање кандидата

- Тамара Георгиев ЗАВРШЕНО

68. 03.06.2013 06-59/13-III/5-6

Утврђује се предлог Одлуке о спровођењу јавног
конкурса за именовање директора ЈП „ Дирекција за
изградњу и урбанизам Димитровград“ и предлог упућује
Скупштини општине на разматрање и усвајање.

- СО Димитровград ЗАВРШЕНО

69. 03.06.2013 06-59/13-III/5-6

Утврђује се предлог Одлуке о спровођењу јавног
конкурса за именовање директора ЈП „Комуналац “
Димитровград и предлог упућује Скупштини општине
на разматрање и усвајање.

- СО Димитровград ЗАВРШЕНО

70. 03.06.2013 06-59/13-III/5-6

Утврђује се предлог Одлуке о спровођењу јавног
конкурса за именовање директора ЈП “ Спортско
туристички центар Димитровград“  и предлог упућује
Скупштини општине на разматрање и усвајање

- СО Димитровград ЗАВРШЕНО

71. 03.06.2013 06-59/13-III/5-6

Утврђује се предлог Одлуке о спровођењу јавног
конкурса за именовање директора ЈИП Радио Телевизија
Цариброд и предлог упућује Скупштини општине на
разматрање и усвајање

- СО Димитровград ЗАВРШЕНО

72. 03.06.2013 06-59/13-III/5-7
Утврђује се предлог јавног конкурса за именовање
директора ЈП „Дирекција за изградњу и урбанизам
Димитровград“ и упућује предлог Скупштини општине

- СО Димитровград ЗАВРШЕНО



на разматрање и усвајање.

73. 03.06.2013 06-59/13-III/5-7

Утврђује се предлог јавног конкурса за именовање
директора ЈП „ Комуналац“ Димитровград и упућује
предлог Скупштини општине Димитровград на
разматрање и усвајање.

- СО Димитровград ЗАВРШЕНО

74. 03.06.2013 06-59/13-III/5-7

Утврђује се предлог јавног конкурса за именовање
директора ЈП „Спортско туристички центар
Димитровград“ и упућује предлог Скупштини општине
Димитровград на разматрање и усвајање.

- СО Димитровград ЗАВРШЕНО

75. 03.06.2013 06-59/13-III/5-7

Утврђује се предлог јавног конкурса за именовање
директора ЈИП Радио Телевизија Цариброд и упућује
предлог Скупштини општине Димитровград на
разматрање и усвајање.

- СО Димитровград ЗАВРШЕНО

76. 03.06.2013 06-59/13-III/5-10

1. Утврђује се нацрт Одлуке о одређивању ерозивног
подручја на територији општине Димитровград и
упућује предлог Скупштини општине на разматрање и
усвајање.
2. Задужује се Начелник ОУ да упути Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Србије, пропратни акт са обавештењем, да у буџету
општине Димитровград нису предвиђена новчана
средства за спровођење наведене Одлуке и да се
Министарство  изјасни, да ли су и у ком износу из
републичког буџета предвиђена новчана средства у виду
помоћи за спровођење исте, те ако средства нису
предвиђена, да буду упознати да ове године није било у
плану издвајање новчаних средстава за ту намену и да
локална самоуправа неће бити у могућности да изврши
обавезе предвиђене Законом и Правилником.

- СО Димитровград
- Начелник ОУ ЗАВРШЕНО

77. 03.06.2013 06-59/13-III/5-11

1. Прихвата се Извештај од 23.05.2013.године, по
закључку Општинског већа бр. 06-26/13-III/10 од
19.04.2013.године, за покретање поступка прикупљања
понуда од стране овлашћене агенције за процену

- Референт за јавне
набавке

Институт и даље
ради на тој
процени, проблем
је везан за доставу



оснивачког капитала ЈП „ Комуналац“ Димитровград.
2. Процена оснивачког капитала ЈП „Комуналац“
Димитровград, биће реализована када се буду стекли
услови и изнађено решење у складу са Извештајем од
23.05.2013.године и дописа Института за економику и
финансије, Нови Београд.

документације од
стране „Комуналца“

78. 03.06.2013 06-59/13-III/5-12

Усваја се предлог Правилника о критеријумима за
утврђивање цене накнаде особама са телесним
оштећењем од 100% , са следећим изменама и допунама:
- у чл. 4 мења се новчани износ и сада гласи  „ Накнада
је од 4.000,00 ( четри хиљада динара) у месечном износу
по кориснику“

- Удружење
хендикепираних лица
„Хендикеп“

ЗАВРШЕНО

79. 03.06.2013 06-59/13-III/5-13

Реализација пројекта Унапређење програма рада услуге
помоћ у кући за стара и изнемогла лица биће
настављена,  с тим што се  примена  чл. 7. Правилника
који гласи: „Обавеза сродника обавезних на издржавање
за учествовање у трошковима цене услуга из овог
Правилника, утврђује се у складу са одредбама закона ,
Одлуке о услугама и правима о социјалној заштити у
општини Димитровград“ одлаже док се не размотри
поново и не стекну услови за примену наплате.

- Општински центар
за социјални рад,
- Др Никола Јорданов ЗАВРШЕНО

80. 03.06.2013 06-59/13-III/5-5

1. Достављамо вам предлог Пројекта организације за
помоћ особама са инвалидитетом на територији
пиротског управног округа.
2. Потребно је да размотрите предлог Пројекта и
доставите нам ваше мишљење, заједно са сугестијама,
предлозима и критикама, у року од 14 дана од дана
пријема закључка.

- Општински центар
за социјални рад,
- Удружење
хендикепираних лица
„ Хендикеп“
- Удружење грађана „
Баланстра“

ЗАВРШЕНО

81. 03.06.2013 06-59/13-III/5-5

Даје се подршка склапању уговора о сарадњи Друштва
за борбу против дијабетеса Цариброд и СНЦ
“Обштинско диабетно дружество Сливница” гр.
Сливница, Р.Бугарска, и предузимању мера у складу са
предвиђеним планом и програмом.

- Друштво за борбу
против дијабетеса
Цариброд

ЗАВРШЕНО



82. 03.06.2013 06-59/13-III/5-9

1. Утврђује се предлог одлуке за избор чланова
надзорних одбора јавних предузећа општине
Димитровград и упућује предлог одлуке Скупштини
општине Димитровград на разматрање и усвајање.
2. Предлог за чланове надзорних одбора јавних
предузећа доставиће се накнадно.

- СО Димитровград ЗАВРШЕНО

83. 03.06.2013 06-59/13-III/5-8

1. Утврђује се предлог за именовање председника и три
члана Комисије за именовање директора јавног
предузећа чији је оснивач  Скупштина општине
Димитровград и упућује предлог Скупштини општине
Димитровград на разматрање и усвајање.
2. Предлог за  председника и три члана Комисије за
именовање директора јавног  предузећа чији је оснивач
Скупштина општине Димитровград доставиће се
накнадно.

- СО-е Димитровград ЗАВРШЕНО

84. 07.06.2013 06-62/13-III/6-1

Утврђује се предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о
буџету општине Димитровград за 2013.годину и упућује
предлог Скупштини општине Димитровград на
разматрање и усвајање.

- СО-е Димитровград ЗАВРШЕНО

85. 07.06.2013 06-62/13-III/6-2

Одобрава се службено путовање у граду Мездра,
Р.Бугарска-манифестацијa “ Дани дружења”,
скупштинској делегацији у саставу: Драган Манчев
председник Скупштине општине Димитровград, Божа
Иванков, одборник Скупштине општине Димитровград,
Снежана Леков, одборник Скупштине општине
Димитровград и Веселин Димов, возач службеног
возила.

- Рачуноводство ОУ ЗАВРШЕНО

86. 07.06.2013 06-62/13-III/6-2

1. Да општина Димитровград узме у закуп
микроакумулације “ Сават I “ и Сават II “ у реону
Забрђе, до окончања стечајног поступка ЗЗ „ Сточар“ у
стечају.
2. Језера ће бити омогућена спортском удружењу за
риболов и друге активности.
3. Висина закупнине је 10.000,00 динара месечно, чија

- Рачуноводство ОУ
- ЗЗ „ Сточар“ у
стечају ЗАВРШЕНО



исплата почиње од дана закључења уговора о закупу.

87. 07.06.2013 06-62/13-III/6-2

1. Усваја се захтев Марков Бојана из Димитровграда бр.
352-105/2013-III од 06.06.2013.год. и даје одобрење ЈП
“Комуналац” Димитровград,  да изврши превоз радне
машине (булдожер) до села Сливница, ради
прочишћавања шумског пута. 50% трошкова превоза
сноси подносилац захтева, 50% сноси Општина
Димитровград.
2. Подносилац захтева сам сноси трошкове
прочишћавања пута.

- ЈП „ Комуналац“
- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

88. 13.06.2013 06-64/13-III/7

1. Одобравају се новчана средства у износу од 5.000,00
динара Основној школи“ Братство“  у с. Звонци, на име
новчане помоћи поводом обележавања завршетка
основног образовања, а по основу захтева Одељенског
старешине Биљане Колев, бр. 400-405/13-III од
29.05.2013.године.
2.Средства из става 1. овог закључка исплатиће се у
складу са Одлуком о буџету општине Димитровград за
2013. годину, бр. 06-60/13-I/15-4 од 12.06.2013.године,
из раздео 1, глава 13, накнада за социјалну заштиту,
функција 070, социјална давања, позиција 12, економска
класификација 4727, накнада из буџета-награде
ученицима основне школе.

- подносиоцу захтева
- Рачуноводство ОУ ЗАВРШЕНО

89. 17.06.2013 06-65/13-III/8

1. Усваја се захтев Соколов Нацка из с. Лукавица,
Зарков Богдана и Зарков Коље, бр. 400-436/2013-III од
14.06.2013.год. и даје одобрење ЈП “ Комуналац”
Димитровград,  да изврши превоз радне машине (
булдожер) до Борова место звано “ Рид” , ради
прочишћавања шумског пута. 50% трошкова превоза
сносе подносиоци захтева, 50% 9сноси Општина
Димитровград.
2. Подносиоци захтева сносе трошкове прочишћавања
пута.

- ЈП „ Комуналац“
- подносиоци захтева ЗАВРШЕНО



90. 17.06.2013 06-65/13-III/8-14

1. Усваја се захтев Позоришта “ Христо Ботев” при
Центра за културу Димитровград, бр. 400-437/2013-III
од 14.06.2013.год. и одобравају новчана средства у
износу од 176.000,00 динара, на име трошкова за
одлазак на Републичко такмичење аматерских
позоришта у Кули.
2. Средства из става 1. овог закључка исплатиће се на
терет текуће буџетске резерве, из глава 1, раздео 6
центар за културу, функција 820 услуге културе,
позиција 22, економска класификација 4242 услуге
културе-позориште.

- Рачуноводство ОУ
- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

91. 17.06.2013 06-65/13-III/8

Усваја се предлог ЈП “Спортско туристички центар
Димитровград”, за чланове организационог одбора
Турнира у малом фудбалу 2013.год. “ Царибродско
спортско лето 2013 год.”, бр. 02-94/2013-III од
17.06.2013.год., са изменама и допунама

- ЈП “ Спортско
туристички центар
Димитровград” ЗАВРШЕНО

92. 17.06.2013 06-65/13-III/8

1. Константује се да су Ценовником роба и услуга бр.
67-2/2013 од 08.03.2013.године, донетим од стране ЈП „
Спортско-туристички центар Димитровград“ , утврђене
цене услуга које наплаћује ЈП „ Спортско-туристички
центар Димитровград“, на који је дала сагласност
Скупштине општине Димитровград, те да истим није
предвиђено одређивање других услуга на које ће давати
сагласност Скупштина општине Димитровград.
2. ЈП „Спортско-туристички центар Димитровград“, има
право да на основу одлуке надзорног одбора одређује
цене других услуга које нису наведене у Ценовнику
роба и услуга бр. 67-2/2013 од 08.03.2013.године

- ЈП “ Спортско
туристички центар
Димитровград”

ЗАВРШЕНО

93. 17.06.2013 06-65/13-III/8-9

Одређују се Председник општине дипл. правник
Небојша Иванов и заменик председника општине Зоран
Петров за  налогодавце за динарски рачун за
реализацију  Енер-пројекта.

- Рачуноводство ОУ ЗАВРШЕНО

94. 17.06.2013 06-65/13-III/8-17
1. Одобравају се новчана средства у износу од 60.000,00
динара , на име учешћа Млекаре “Стара планина “ на 80.
Међународном пољопривредном сајму.

- Рачуноводство ОУ
- подносилац захтева НЕРЕАЛИЗОВАН



2. Средства из става 1. овог закључка исплатиће се у
складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о
буџету општине Димитровград за 2013.год., бр. 06-
60/13-I/15-4 од 12.06.2013.године, из раздео 1, глава 16,
позиција 2, функција 420, економска класификација
4511 услуге по уговору.

95. 17.06.2013 06-65/13-III/8-2

1. Усваја се извештај ЈП “ Комуналац” о стању на терену
по питању водоснадбевања на територији општине
Димитровград и приградских насеља.
2.  Упућује се захтев директору и руководству ЈП
“Комуналац” за достављање извештаја по  питању стања
резервоара у с. Белеш као и за поштовање договора о
изради пројектне документације у месним заједницама у
којима је проблем водоснадбевање.

- ЈП “ Комуналац”

Нереализовано,
резервоар Белеш,
као константан
проблем, нема још
потпуну
документацију, за
чије комплетирање
треба доста
средстава

96. 17.06.2013 06-65/13-III/8-3

Прихвата се премер и предрачун од стране ЈП “
Комуналац”, за санацију ударних рупа на путу
Козарица-фарма оваца Липинци, под условом да надзор
над извођењем радова врши стручна служба општине и
радови буду изведени квалитетно, те да ако одступање
од  цене радова наведене у предрачуну буде преко 50%
о томе одмах буде  обавештено руководство општине
Димитровград

- ЈП “ Комуналац”
- надлежна служба ЗАВРШЕНО

97. 17.06.2013 06-65/13-III/8-16

Потребно je да се прикупи још релевантних чињеница,
за доношење закључка од стране Општинског већа
општине Димитровград, по захтеву Шукарев Марка и
Шукарев Злате , ради исплате накнаде за експроприсану
непокретност на кп. бр. 1071 КО Димитровград,

- Имовинско-правна
служба
- подносиоци захтева

Овај предмет
добиће свој епилог
у суду

98. 17.06.2013 06-65/13-III/8-7

Утврђује се предлог Одлуке о утврђивању услова и
начина остваривања права на новчану помоћ породици у
којој се роде близанци, тројке и четворке и упућује
предлог Скупштини општине Димитровград на
разматрање и усвајање.

- СО-е Димитровград ЗАВРШЕНО



99. 17.06.2013 06-65/13-III/8

1. Усваја се захтев СРК “ Карп” и одобравају новчана
средства у износу од 30.000,00 динара, за организацију
купа Србије у пецању на пловак.
2. Представници општине на манифестацији биће
Александар Игов и Гајомир Ђорђевић.
3. Средства из става 1. овог закључка исплатиће се у
складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о
буџету општине Димитровград  за 2013.год., бр. 06-
60/13-I/15-4 од 12.06.2013.године., из раздео 1, глава 14,
функција 090, позиција 29 средства резерви у спорту,
економска класификација 4819 дотације.

- Рачуноводство ОУ
- СРК “ Карп ” ЗАВРШЕНО

100. 17.06.2013 06-65/13-III/8-21
Усваја се предлог Комисије за утврђивање основаности
захтева и висине накнаде штете настале услед уједа
напуштених животиња

- Имовинско-правна
служба ЗАВРШЕНО

101. 17.06.2013 06-65/13-III/8-11 Усвајају се предлози Комисије за расподелу враћених и
узетих крава узетих из Аустрије - Александар Игов ЗАВРШЕНО

102. 17.06.2013 06-65/13-III/8-6

1. Усваја се нацрт Конкурса о избору најлепше
окућнице, терасе и пословног простора, варијанта број
3, којом се предвиђају новчане награде у износу од
4.000,00 динара за прво место, 2.000,00 динара за друго
место, 1.500,00 динара за треће место.
2. Средства из ст. 1. овог закључка исплатиће се у
складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о
буџету општине Димитровград за 2013.годину, бр. 06-
60/13-I/15-4 од 12.06.2013.године, из раздео 1, глава 19
комунална и путна делатност, функција 620, позиција 6,
економска класификација 4245 зеленило у граду.

- Комисија
- Рачуноводство ОУ ЗАВРШЕНО

103. 17.06.2013 06-65/13-III/8-5

1. Усваја се I допуна Плана јавних набавки општине
Димитровград за 2013. год., чија укупна средства износе
40.058.750,00 динара без ПДВ-а.
2. I допуна Плана јавних набавки општине
Димитровград за 2013. год., садржи јавне набавке чија
укупна средства износе 26.086.397,00 динара и набавке
на које се закон не примењује, у износу од 13.972.353,00

- Службенику за јавне
набавке
- Оделењу за
привреду и финансије
- Рачуноводству ОУ

ЗАВРШЕНО



динара без ПДВ-а.
3. I допуна Плана јавних набавки обухвата набавке из
Комуналног плана и Финансијског плана.
4. Средства за јавне набавке обезбеђена су у буџету
општине Димитровград за 2013.годину.
5. О извршењу овог закључка стараће се председник
општине Димитровград.
6. I допуна Плана јавних набавки за 2013.год. чини
саставни део овог закључка.

104. 17.06.2013 06-65/13-III/8-13

Обавезује се Саша Делчев да сачини извештај са
списком у коме ће бити наведени сви предузетници на
нивоу општине Димитровград који плаћају фирмарину,
у ком износу плаћају и по ком основу, те да достави
Општинском већу, предлог закључка о измени и допуни
Одлуке о локалним комуналним таксама

- ЛПА
Предлог
закључка
достављен ОВ

105. 17.06.2013 06-65/13-III/8-15

Потребно је да легитимни представник Демократске
странке, званично упути захтев Општинском већу
општине Димитровград, за уплату на име закупнине
локала.

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

106. 17.06.2013 06-65/13-III/8-19

Усваја се закључак Мировног већа формираног од
стране МЗ Димитровград по изласку на лице места , а по
основу захтева Антов Лидије из Димитровграда.
Због непостојања сагласности воља власника повласног
добра и корисника, за мирно решавање насталог спора,
подносилац захтева се упућује да решавање спора
остварује пред надлежним судом

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

107. 17.06.2013 06-65/13-III/8-23

Налаже се Синиши Ранђелов, члану Општинског већа и
стручној служби ЈП “ Комуналац” Димитровград, да
изврше проверу стања на лицу места и размотре
могућност и услове прикључења подносиоца захтева, на
канализациону мрежу.

- Синиша Ранђелов
- ЈП “ Комуналац”

Комуналац дао
предмер и
предрачун

108. 17.06.2013 06-65/13-III/8-23

Станчев Цветан из Димитровграда, од стране Комисије
за распоређивање враћених и узетих крава увежених из
Аустрије, распоређен је у другу групу приоритетних
држалаца.

- Александар Игов ЗАВРШЕНО



109. 17.06.2013 06-65/13-III/8-23

1. Усваја се захтев Маркулев Алена из Димитровграда,
бр. 400-189/2013-III од 26.02.2013.године и одобравају
новчана средства у износу од 25.000,00 динара, на име
помоћи због одласка на операцију и лечење.
2. Средства из става 1. овог закључка исплатиће се из
текуће буџетске резерве ,a у корист  раздео 1, глава 13,
накнаде за социјалну заштиту, функција 070 социјална
давања, позиција 14, економска класификација 4729
промоција здравља.

- Рачуноводство ОУ
- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

110. 17.06.2013 06-65/13-III/8-4

1. Усваја се мишљење Одсека за пољопривреду и
одрживи економски развој по захтеву ЈП” Комуналац”
за обезбеђивање сезонског садног материјала и
одобравају новчана средства у износу од 37.800,00
динара.
2. Исплата новчаних средстава извршиће се по
достављању рачуна Рачуноводству ОУ.
3. Средства из ст. 1 овог закључка исплатиће се у складу
са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Димитровград за 2013. год., бр. 06-60/13-I/15-4
од 12.06.2013.године,  из раздео 1, глава 19 комунална и
путна делатност, функција 620, позиција 6, економска
класификација 4245 зеленило у граду.
4. Потребно је да ЈП “ Комуналац” за наредну сезону
припреми одговарајуће одлуке односно правилнике,
који ће бити достављени Општинском већу на
разматрање, те да се на тај начин омогући да у буџету
општине буду унапред предвиђена средства за ту
намену.
5. Налаже се ЈП “ Комуналац” да размотри могућност и
услове који су потребни да се у зони Белеш око
пречишћивача, направи расадник и на тај начин за
наредну сезону сами обезбеде расадни материјал за
своје потребе, за потребе општине и о томе достави
извештај Општинском већу.

- ЈП “ Комуналац”
- Рачуноводство ОУ ЗАВРШЕНО



111. 17.06.2013 06-65/13-III/8

Одређује се Александар Андрејевић, в.д. директора ЈП „
Спортско туристички центар Димитровград“
Димитровград, за налогодавца наменског динарског
рачуна за спровођење јавних радова-Уређење нових
зелених површина.

- ЈП “Спортско
туристички центар
Димитровград“
Димитровград

ЗАВРШЕНО

112. 17.06.2013 06-65/13-III/8-20

Налаже се Синиши Ранђелов, члану Општинског већа и
ЈП “ Комуналац” Димитровград,  да  изађу на лицу
места, размотре стање и изврше процену да ли постоје
услови да се  промени водоводна цев у дворишту
Ценков Летице из с. Смиловци, те да ако исти постоје,
организују радове у циљу извршења.

- Синиша Ранђелов
- ЈП” Комуналац”
- подносилац захтева

Комисија
изашла на терен
и проблем је
решен на
другачији начин

113. 17.06.2013 06-65/13-III/8-23

1. Жалба Костов Линке из Новог Београда, ул. Гандијева
бр. 62/31,  на решење Одељења за урбанизам,
грађевинарство и имовинско правне послове бр. 464-
76/2012 од 08.04.2013.године, одбија се као неоснована.

2.Решење Одељења за урбанизам, грађевинарство и
имовинско правне послове бр. 464-76/2012  од
08.04.2013.године, остаје на снази.

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

114. 17.06.2013 06-65/13-III/8-18

Потребно је да подносилац захтева допуни
документацију, потврдом Фонда за здравствено
осигурање, да испуњава услове за вантелесну оплодњу
са медицинског аспекта, као и потврдом да о трошку
Фонда за здравствено осигурање не испуњава услове и
достави исте Општинском већу општине Димитровград.

- подносилац захтева
Подносиоц
одустао од
захтева

115. 17.06.2013 06-65/13-III/8-18

У складу са чл. 73. ст. 3. тач. 1. Закона о социјалној
заштити ( „Сл. гласник РС“ бр. 24/2011), за решавање по
жалбама на решења Центра за социјални рад, надлежно
је Министарство рада, запошљавања и социјалне
политике Републике Србије.

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

116. 17.06.2013 06-65/13-III/8-18

1. Ангелаков Драгици из Димитровграда, припадају још
две једнократне новчане помоћи у 2013.години за које
испуњава услове према Одлуци о социјалној заштити
на територији општине Димитровград, што ће јој бити
исплаћено уколико поднесе захтев Центру за социјални

- Центар за социјални
рад
- подносилац захтева

ЗАВРШЕНО



рад, за једнократну новчану помоћ.
2.  По чл. 37. Одлуке о социјалној заштити на
територији општине Димитровград , новчана средства
за решавање стамбених потреба могу се признати за
поправку куће или стана или плаћање станарине, а у
зависности од материјалних могућности Општине.
3. У конкретном случају се ради о побољшању услова
живљења , а што није обухваћено поменутом Одлуком.
4. Како се по усменим наводима подносиоца захтева,
ради о зиду купатила који је склон паду и да ће бити
поднет поновни захтев за санирање зида, уколико исти
буде поднет, потребно је да надлежна служба општине,
сагледа ситуацију и поднесе извештај.

117. 17.06.2013 06-65/13-III/8-23

1. Не прихвата се захтев Соколов Ивана из
Димитровграда ,за израду планског документа , којим би
се уредиле мере и границе плаца, бр. 350-20/2012-III од
11.12.2012.године.
2. Потребно је да се спроведе посебан поступак, у коме
ће бити донета одлука о враћању незаконито заузетог
земљишта од стране подносиоца захтева.

- подносилац захтева

Након овог
закључка ОВ,
уследила је
жалба, ОВ је
одбило исту,
подносилац има
права да
покрене даље
управни спор

118. 17.06.2013 06-65/13-III/8-22

Одбија се предлог за закључење судског поравнања под
условима наведеним од стране тужиоца, те се наставља
поступак пред  Основним судом у Пироту, Судска
јединица Димитровград, по тужби Андонов Јованке из
Димитровграда, за накнаду штете услед задобијања
тешких телесних повреда због напада пса непознатог
власника-луталице.

- Имовинско-правна
служба
- адв Павле
Виденовић

И даље траје судски
поступак

119. 17.06.2013 06-65/13-III/8-23

1. Усваја се Решење Општинске управе општине
Димитровград бр. 400-272/2013-III од 01.05.2013.године,
о усвајању предлога Комисије за стамбена питања,
којим се Ибрић Кристини из Димитровграда и њеној
породици, признаје право на новчану накнаду на име

- Оделење за Општу
управу
- Рачуноводство ОУ ЗАВРШЕНО



трошкова плаћања станарине , од момента закључивања
уговора.
2. Новчана средства у висини од 50 еура у динарској
противвредности, исплатиће се из средстава буџета
Општине Димитровград, раздео 12 Центар за социјални
рад, позиција 10, преко Центра за социјални рад.

120. 24.06.2013 06-66/13-III/9-3

Николов Велин, дипл.правник из Димитровграда,
поставља се за Начелника ОУ општине Димитровград,
по спроведеном јавном огласу  бр. 111-2013/-III од
07.06.2013.год., на период од 5(пет) година.

- Персоналној служби ЗАВРШЕНО

121. 24.06.2013 06-66/13-III/9-1

1. Утврђује се предлог Одлуке о  измени и допуни
Одлуке о стипендирању и другим врстама надокнада
студентима и стручњацима са територије општине
Димитровград и упућује предлог Скупштини општине
Димитровград на разматрање и усвајање, са следећим
изменама и допунама:
2. Потребно је израдити предлог за чланове Комисије за
следећу седницу Општинског већа.
3. Налаже се Комисији да изради Правилник у делу
стимулисања и задржавања дефицитарних кадрова
после завршетка студија и финансирања током
студија,те да се истим предвиде нови критеријуми за
доделу стипендија.

- СО-е Димитровград ЗАВРШЕНО

122. 24.06.2013 06-66/13-III/9-2

Утврђује се нацрт Одлуке о спровођењу пописа
средстава у јавној својини на територији Општине
Димитровград и упућује предлог Скупштини општине
Димитровград на разматрање и усвајање, са изменама и
допунама:

- СО-е Димитровград ЗАВРШЕНО

123. 24.06.2013 06-66/13-III/9-4

Општинско веће општине Димитровград, разматрало је
предлог за оснивање Организације за помоћ особама са
инвалидитетом на нивоу пиротског округа, те затражило
мишљење и предлоге установа и невладиних
организација на територији општине Димитровград.
Имајући у виду, тренутне услове на локалном нивоу и

- подносилац
предлога ЗАВРШЕНО



достављена мишљења Општинског центра за социјални
рад , Удружења “ Хендикеп” и Удружења грађана “
Баланстра”, Општинско веће општине Димитровград,
одлучило је као у диспозитиву закључка.

124. 24.06.2013 06-66/13-III/9-5

Усваја се захтев ЈП „ Комуналац“, за озелењавање
цветних рондела на граничном прелазу „ Градина“ и
израду висећих жардињера и садњу цвећа у њима у
централној зони Димитровград и одобравају новчана
средства у износу од 7.590,00 динара.
2. Средства из ст. 1. овог закључка исплатиће се у
складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о
буџету општине Димитровград за 2013.годину, бр. 06-
60/13-I/15-4 од 12.06.2013.године, из раздео 1, глава 19
комунална и путна делатност, функција 620, позиција 6,
економска класификација 4245 зеленило у граду.
3. Налаже се ЈП“ Комуналац“ да по реализацији
закључка, Општинском већу достави извештај, колика
количина је засађена на граничном прелазу „ Градина“ ,
која количина у граду и ко ће бити  задужен за
одржавање засађеног цвећа.

- Рачуноводство ОУ
- ЈП „ Комуналац“ ЗАВРШЕНО

125. 24.06.2013 06-66/13-III/9-7

1. Усваја се захтев за финасијску помоћ за
реконструкцију јавне чесме “ Студенц” у с. Трнски
Одоровци.
2. Потребно је да МЗ Трнски Одоровци, има сопствено
учешће у радовима за реконструкцију јавне чесме у
радној снази, те се налаже месној заједници да одреде
четри-пет радно способних лица из редова мештана МЗ-
е.
3. Налаже се ЈП „ Комуналац „ да у сарадњи са месном
заједницом одреди датум извођења радова,  изврши
исте, те да након тога Општини Димитровград достави
фактуру.

- МЗ Трнски
Одоровци
- ЈП „ Комуналац“

ЗАВРШЕНО

126. 24.06.2013 06-66/13-III/9-7
Налаже се Синиши Ранђелов, члану Општинског већа
општине Димитровград , да изврши увид на лицу места,
утврди постојеће стање и достави извештај Општинском

- Синиша Ранђелов ЗАВРШЕНО



већу у вези наведеног захтева.

127. 24.06.2013 06-66/13-III/9

1. Одобрава се исплата новчаних средстава , у висини
цене уплате за матурско вече за пет ђака ( матураната)
гимназије „ Свети Кирило и Методије“ који су у стању
социјалне потребе.
2. Новчана средства исплатиће се SUR“SAX“ по
достављеном рачуну бр. 295/13 од 20.06.2013.године, у
новчаном износу од 13.750,00 динара, из текуће
буџетске резерве , а у корист раздео 1, глава 13 накнаде
за социјалну заштиту, функција 070 социјална давања,
позиција 10, економска класификација 4723 накнаде из
буџета-стипендије Гимназија.

- Рачуноводство ОУ ЗАВРШЕНО

128. 24.06.2013 06-66/13-III/9-6

1. Општинско веће општине Димитровград, нема
законску могућност да покрије дуговање за електричну
енергију Лозев Зорана из с. Смиловци, из разлога што не
постоји позиција у буџету општине предвиђена за ту
намену, али жели да помогне и је дина могућност je да
буде ангажован преко јавних радова.
2. Предлаже се Општинском центру за социјални рад да
ако постоје услови , Лозев Зорану из с. Смиловци
исплати једнократну помоћ у максималном износу.

- Општински центар
за социјални рад
- подносилац захтева

НЕРЕАЛИЗОВАНО

129. 24.06.2013 06-66/13-III/9-7

Предлаже се Општинском центру за социјални рад да
Петров Борки из Димитровграда, ул. Најден Киров бр.
39/2, исплати једнократану новчану помоћ на име
помоћи за куповину лекова.

- Општински центар
за социјални рад
- подносилац захтева

Нереализовано, јер
одбија радно
ангажовање, а има
и пензију

130. 24.06.2013 06-66/13-III/9-5

Потребно је утврдити ко одржава сатове који су
постављени на трафо станици на Тргу Строшена чесма,
да ли Електродистрибуција Димитровград или Електро
Деми Д.О.О. , , те након тога наложити, да се сатови
одржавају у функцији.

- Синиша Ранђелов ЗАВРШЕНО

131. 08.07.2013 06-68/13-III/10
Агенцији за борбу против корупције доставити допис
којим се тражи мишљење  да ли постоји сукоб интереса
за именовање Саветника за заштиту пацијената и то

- Агенција за борбу
против корупције ЗАВРШЕНО



следећа лица:
- Станков Светланче
- Велин Николов
- Ђорђевић Гајомир

132. 08.07.2013 06-68/13-III/10-3

Утврђује се предлог Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта за територију
општине Димитровград за 2013.год. и упућује
Скупштини општине Димитровград на разматрање и
усвајање.

- СО-е Димитровград ЗАВРШЕНО

133. 08.07.2013 06-68/13-III/10

1. УСВАЈА СЕ II допуна Плана  набавки општине
Димитровград за 2013.год, чија укупна средства  износе
43.017.720,00 динара без ПДВ-а.
2. II допуна Плана набавки за 2013. годину, садржи јавне
набавке чија укупна средства  износе 26.086.397,00
динара и набавке на које се закон  не примењује,   у
износу  од 16.931.323,00 динара  без ПДВ-а.
3. II допуна  Плана јавних набавки обухвата набавке из
Комуналног плана и Финансијског плана.
4. Средства за јавне набавке  обезбеђена су у буџету
општине Димитровград за 2013.год.
5. О извршењу овог закључка стараће се  председник
општине Димитровград.
6. II допуна Плана  набавки за 2013. год. чини саставни
део овог закључка.

- Службенику за јавне
набавке,
- Оделењу за
привреду и
финансије,
- рачуноводству

ЗАВРШЕНО

134. 08.07.2013 06-68/13-III/10

Одобрава се исплата рачуна бр. 19/13 издат
21.06.2013.год. од стране Удружења стручњака за
рекреацију – Београд, у висини од 29.760,00 динара и
рачуна бр. 20/13 издат 21.06.2013. године од стране
Удружења стручњака за рекреацију – Београд, у висини
од 18.600,00 динара, а у вези закључка Општинског већа
бр. 06-45/13-III/2 од 13.05.2013.године, којим се
подржава организација манифестације „Дан изазова“.
Одобрена новчана средства исплатиће се на терет
средстава резерве у спорту.

- Рачуноводство ОУ ЗАВРШЕНО



135. 08.07.2013 06-68/13-III/10-6

Усваја се предлог Одбора за административно,
мандатно-имунитетска питања Скупштине општине
Димитровград, за одређивање накнаде за рад
председника, чланова и секретара Комисије за
именовање директора јавних предузећа, те утврђује
накнада за рад у износу висине накнаде која се
исплаћује члановима сталних радних тела Скупштине
општине Димитровград

- Рачуноводство ОУ ЗАВРШЕНО

136. 08.07.2013 06-68/13-III/10-4

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о изменама и
допунама Правилника о систематизацији радних места
Општинске управе општине Димитровград бр.110-
22/13-02 од 28.06.2013.године.
Саставни део Закључка је и Правилник о изменама и
допунама Правилника о систематизацији радних места
Општинске управе општине Димитровград бр.110-
22/13-02 од 28.06.2013.године.

- Начелнику ОУ
- Начелницима
Оделења
- Персоналној
служби

ЗАВРШЕНО

137. 08.07.2013 06-68/13-III/10-4

Потребно је да радна група у саставу- Зоран Петров
заменик председника општине, као председник радне
групе, Милисав Николов, Гајомир Ђорђевић секретар
СО-е, Велин Николов начелник ОУ, Драган Манчев
председник СО-е и Синиша Ранђелов члан Општинског
већа, размотри питање одређивања накнаде председнику
и члановима надзорног одбора ЈИП РТВ Цариброд и
Општинском већу предложи јединствено решење.

- Зоран Петров-
заменик председника
општине
- Драган Манчев-
председник СО-е
- Начелник ОУ
- Гајомир Ђорђевић-
секретар СО-е
- Синиша Ранђелов-
члан Већа
- Милисав Николов

ЗАВРШЕНО

138. 08.07.2013 06-68/13-III/10-8

Прихвата се предлог Управног одбора ПУ “ 8
Септембар” Димитровград, о отписивању дуга из
2008.год. , корисницима услуга предшколске установе
из разлога  застарелости потраживања.
Мишљење и сугестија Општинског већа је да
предшколска установа, убудуће треба да инсистира код
родитеља да редовно измирују своје обавезе и да иста не
дозвољава да се стварају дуговања за период више од

- ПУ “ 8 Септембар” ЗАВРШЕНО



два месеца.

139. 08.07.2013 06-68/13-III/10-15

Васов Горјани из Димитровграда, дозвољава се увид у
наведену документацију и подносилац захтева упућује
на ЈП „ Дирекција за изградњу и урбанизам општине
Димитровград“ код кога се иста налази.

- подносилац захтева
- ЈП „ Дирекција за
изградњу и
урбанизам“

ЗАВРШЕНО

140. 08.07.2013 06-68/13-III/10-12

1. Општинско веће општине Димитровград, начелно
усваја молбу ЈП“ Спортско туристички центар“
Димитровград, за санацију рукометног терена у СЦ „
Парк“, бр. 351-82/2013-III од 05.07.2013.године.
2. Налаже се ЈП“ Спортско туристички центар“
Димитровград, да Општинском већу достави фактуру и
уговор ради упознавања са њиховом садржином, а у
циљу доношења коначне одлуке.

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

141. 08.07.2013 06-68/13-III/10-13

Потребно је да Удружење хендикепираних лица„
Хендикеп“, Димитровград, у погледу захтева за
довођење струје на кп.бр. 3469 у ул. Лозарска на објекат
намењен деци и омладини ометеној и психофизичком
развоју,бр. 312-100/2013-III од 03.07.2013.године,
затражи од Електродистрибуције Димитровград
извештај о условима прикључка и предрачун, те након
тога исте достави Општинском већу општине
Димитровград, у циљу доношења одлуке по захтеву.

- подносилац захтева

„Хендикеп“ није
завршио своје
преговоре са
Електродистрибуциј
ом, надају се да се
заврши ове сезоне-
лето 2о14

142. 08.07.2013 06-68/13-III/10-17

1. Усваја се захтев Већа Месних заједница Барје-Било-
Верзар, за хитну поправку локалних путева, бр. 344-
49/2013-III од 19.06.2013.године.
2. Налаже се ЈП „ Комуналац“ Димитровград да изврши
радове, те да након тога достави фактуру Општини
Димитровград.

- ЈП “ Комуналац”
- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

143. 08.07.2013 06-68/13-III/10-18

Потребно је да представник стручне службе општине
Димитровград и представник ЈП „ Дирекција за
изградњу и урбанизам“ изврше увид на лицу места,
процене стање и доставе извештај Општинском већу, у
циљу доношења одлуке по захтеву.

- Грађевинска служба
- ЈП „ Дирекција за
изградњу и
урбанизам“

ЗАВРШЕНО



144. 08.07.2013 06-68/13-III/10

Потребно је да ЈП „ Комуналац“ Димитровград, изради
премер и предрачун за санацију улице у с. Лукавица и
исте достави Општинском већу општине Димитровград,
у циљу доношења одлуке по захтеву.

- ЈП „ Комуналац“
Димитровград ЗАВРШЕНО

145. 08.07.2013 06-68/13-III/10

1. Усваја се захтев Петров Борке из Димитровграда, за
помоћ око плаћања станарине, бр. 400-503/2013-III од
05.07.2013.год. и одобравају новчана средства у износу
од 17.000,00 динара на име помоћи за плаћање
закупнине за 6 месеци.
2. Одобрена новчана средства из ст. 1. овог закључка,
исплатиће се из текуће буџетске резерве, а у корист
раздео 1, глава 13, накнаде за социјалну заштиту,
функција 070 социјална давања, позиција 14, економска
класификација 4729 промоција здравља.

- Рачуноводство ОУ
- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

146. 08.07.2013 06-68/13-III/10-20

Усваја се захтев Најденов Николе из с. Врапча, за
једнократну новчану помоћ, бр. 400-487/2013-III од
01.07.2013.године и налаже Општинском центру за
социјални рад да исту исплати.

- Општински центар
за социјални рад
- Рачуноводство ОУ
- подносилац захтева,

Нема исплате по
овом закључку, али
има редовне
исплате у марту и
децембру

147. 08.07.2013 06-68/13-III/10-2

Прихвата се извештај о току стечајног поступка и стању
стечајне масе “ Балкан“ А.Д и за члана Одбора
поверилаца испред Општине Димитровград, именује мр
Анита Милошев,члан Општинског већа из области
спорта, образовања, културе и информисања.

- „ Балкан„ А.Д.- у
стечају
- Анита Милошев

ЗАВРШЕНО

148. 08.07.2013 06-68/13-III/10-5

Усваја се информација о редовном инпекцијском
надзору извршеном у Општинској управи општине
Димитровград, дана 25.06.2013.године, те је потребно да
Начелник ОУ стручно размотри и наложи решавање
предложених  мера.

- Начелник ОУ ЗАВРШЕНО

149. 08.07.2013 06-68/13-III/10-10

Усваја се захтев Душков Јована, за прикључење на
канализациону мрежу, бр.352-138/2012-III од
12.09.2012.године.
2. Налаже се ЈП „ Комуналац“ да Општинском већу
достави предрачун за материјал и гориво, те изврши

- ЈП “ Комуналац”
- подносилац захтева ЗАВРШЕНО



радове, у циљу прикључења на канализациону мрежу.

150. 08.07.2013 06-68/13-III/10-11

Потребно је да се одржи радни састанак чији ће датум
бити одређен накнадно, између ЈП“ Комуналац“ ,
Комисије за технички пријем, извођача радова и
општинског руководства ради разматрања проблема, те
је потребно да се у том циљу припреми целокупна
документација у вези резервоара Белеш.

- ЈП“ Комуналац“

Састанак одржан
16.04.2014 (постоји
протокол у
Комуналцу); али
документација око
резервоара „Белеш“ и
даље није завршена

151. 08.07.2013 06-68/13-III/10-14 Потребно је да се одржи састанак са ЛУ „ Видлич“ у
вези наведеног захтева. - ЛУ „ Видлич“

152. 08.07.2013 06-68/13-III/10-16
Да се сачини стручан допунски извештај и задужује ЈП
„Дирекција за изградњу и урбанизам„ да изради
пројектну документацију, у вези наведеног питања.

- ЈП „Дирекција за
изградњу и
урбанизам„

Пројекат је урађен,
у међувремену пут
прешао под
ингеренцију
Републике

153. 12.07.2013 06-71/13-III/11-1 Одобрава се исплата месечне накнаде у бруто износу
радницима ОУ - Рачуноводству ОУ ЗАВРШЕНО

154. 12.07.2013 06-71/13-III/11-2

Да се из разлога смањења буџета Општине
Димитровград у приходном делу, доставе анекси
Уговора о финансирању програма у области јавног
информисања и то: Центру за едукацију и развој –
Југмедиа, Ани прес ДОО., ТВ Пирот и Слобода АД.,
којим се у чл. 3. Уговора, умањује износ за 50%.
2. У случају не прихватања понуде за закључење анекса
Уговора, исти ће бити раскинути.

- Рачуноводству ОУ ЗАВРШЕНО

155. 12.07.2013 06-71/13-III/11

1. Усваја се захтев Народне библиотеке „ Детко Петров“
, Димитровград, за финансијска средства за реализацију
летњих радионица, бр. 400-512/2013-III од
04.07.2013.године и одобравају новчана средства у
износу од 33.000,00 динара на име трошкова материјала
за радионице.
2. Одобрена новчана средства исплатиће се из текуће

- Рачуноводству ОУ ЗАВРШЕНО



буџетске резерве, а у корист раздео 1, глава 9 народна
библиотека, функција 820 установе културе, позиција
24, економска класификација 4269 материјал за посебне
намене.

156. 12.07.2013 06-71/13-III/11

1. Налаже се ЈП“ Комуналац“ Димитровград,
спровођење акције чишћења и кошења локалног пута
Погановски манастир-Поганово и санације јавне чесме
поред СУР „ ОАЗА“ .
2. Након извођења радова, доставити фактуру Општини
Димитровград.

- ЈП „ Комуналац“ ЗАВРШЕНО

157. 12.07.2013 06-71/13-III/11

Налаже се ЈП“ Комуналац“ Димитровград, спровођење
акције чишћења и кошења локалног пута од с. Доњи
Криводол до с. Горњи Криводол.
2. Након извођења радова, доставити фактуру Општини
Димитровград.

- ЈП „ Комуналац“ ЗАВРШЕНО

158. 12.07.2013 06-71/13-III/11

Налаже се ЈП“ Комуналац“ Димитровград, извођење
радова на поправци пута Доња Невља-Било-Барје-
Верзар и поправци махалских путева.
2. Након извођења радова, доставити фактуру Општини
Димитровград.

- ЈП „ Комуналац“ ЗАВРШЕНО

159. 12.07.2013 06-71/13-III/11

. Налаже се ЈП“ Комуналац“ Димитровград, извођење
радова на санацији пута од с.Смиловци до манастира „
Свети Кирик и Јулита „ .
2. Након извођења радова, доставити фактуру Општини
Димитровград.

- ЈП „ Комуналац“ ЗАВРШЕНО

160. 12.07.2013 06-71/13-III/11

Накнаду исплаћивати и секретарима скупштинских
одбора који нису запослени у Општинској управи на
неодређено време, одређено време или нису именовани
по уговору о делу.

- Рачуноводство ОУ ЗАВРШЕНО

161. 23.07.2013 06-74/13-III/12

Утврђује се предлог одлуке за именовање Гордане
Ранчев дипломирани инжењер архитектуре,  из
Димитровграда, за директора ЈП „Дирекција за изградњу
и урбанизам општине Димитровград“ - Димитровград,
на период од четири (4) године и упућује предлог

- СО-е ЗАВРШЕНО



Скупштини општине Димитровград на разматрање и
усвајање.

162. 23.07.2013 06-74/13-III/12

Утврђује се предлог одлуке за именовање Томов Емила–
дипломирани инжењер електронике,  из Димитровграда,
за директора ЈИП „РТ Цариброд“ Димитровград, на
период од четири (4) године и упућује предлог
Скупштини општине Димитровград на разматрање и
усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО

163. 23.07.2013 06-74/13-III/12

Утврђује се предлог одлуке за именовање Саше Алексов
– дипломирани менаџер,  из Димитровграда, за
директора ЈП „Комуналац“ у Димитровграду, на период
од четири (4) године и упућује предлог Скупштини
општине Димитровград на разматрање и усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО

164. 23.07.2013 06-74/13-III/12

Утврђује се предлог одлуке за именовање Андрејевић
Александра – професор физичке културе, из
Димитровграда, за директора ЈП „Спортско туристички
центар Димитровград“ - Димитровград, на период од
четири (4) године и упућује предлог Скупштини
општине Димитровград на разматрање и усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО

165. 23.07.2013 06-74/13-III/12

Утврђује се предлог одлуке за разрешење дужности в.д.
директора ЈП „Комуналац“ Димитровград Саша
Алексов - дипломирани менаџер из Димитровграда и
упућује предлог Скупштини општине Димитровград на
разматрање и усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО

166. 23.07.2013 06-74/13-III/12

Утврђује се предлог одлуке за разрешење дужности в.д.
директора ЈП „Спортско туристички центар
Димитровград“ – Димитровград, Андрејевић
Александар– професор физичке културе из
Димитровграда и упућује предлог Скупштини општине
Димитровград на разматрање и усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО

167. 23.07.2013 06-74/13-III/12

Утврђује се предлог одлуке за разрешење дужности в.д.
директора ЈП „Дирекција за изградњу и урбанизам
општине Димитровград“ - Димитровград , Ранчев
Гордана – дипломирани инжењер архитектуре из

- СО-е ЗАВРШЕНО



Димитровграда и упућује предлог Скупштини општине
Димитровград на разматрање и усвајање.

168. 23.07.2013 06-74/13-III/12

Утврђује се предлог одлуке за разрешење дужности в.д.
директора ЈИП „РТ Цариброд“ Димитровград, Томов
Емил – дипломирани инжењер електронике из
Димитровграда и упућује предлог Скупштини општине
Димитровград на разматрање и усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО

169. 23.07.2013 06-74/13-III/12-2

Одобрава се исплата месечне накнаде у нето износу од
избора на функцију (24.04.2013.год.) за:
Р.број Име и презиме - функција
1.Драган Манчев - Председник СО-е
2.Емилија Николов-Заменик председника СО-е

-Рачуноводству ЗАВРШЕНО

170. 23.07.2013 06-74/13-III/12-2

1. ОДОБРАВА се исплата месечне накнаде у нето
износу од дана избора на функцију (24.05.2013.год.) за:

Име и презиме – функција:
-Верољуб Ивковић - заменику председника СО-е
Димитровград
2. УКИДА СЕ исплата месечне нето накнаде од дана
разрешења (24.05.2013.год.) за:

-Рачуноводству ЗАВРШЕНО

171. 23.07.2013 06-74/13-III/12-2

ОДОБРАВА СЕ исплата нето месечне накнаде од
01.06.2013.год. до 31.12.2013.год. за:
Р.број Име и презиме - функција
1. Драган Манчев - председник СО-е
2. Верољубу Ивковићу – заменику председника СО-е

-Рачуноводству ЗАВРШЕНО

172. 23.07.2013 06-74/13-III/12-12

Усваја се захтев Николов Зорице из Димитровграда, ул.
Нешкова бр. 16, за финансијску помоћ, бр. 400-
540/2013-III од 22.07.2013.год. и одобравају новчана
средства у износу од 30.000,00 динара, на име трошкова
преузимања и превоза тела супруга Николов Николе ,
страдалог у саобраћајној несрећи, од Софије до
Димитровграда.
2. Новчана средства из ст. 1. овог закључка исплатиће се
из текуће буџетске резерве, а преко Центра за социјални
рад.

-Рачуноводство ОУ
- Општински центар

за социјални рад
- подносилац захтева

ЗАВРШЕНО



173. 23.07.2013 06-74/13-III/12-12

Усваја се мишљење Центра за социјални рад бр. 02-
79/2013-IV од 04.07.2013.год., и одбија захтев Георгијев
Стефана из Димитровграда, за помоћ, бр. 400-412/2013-
III од 31.05.2013.год.

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

174. 23.07.2013 06-74/13-III/12-13

1. Усваја се захтев Николов Дрине из Димитровграда, за
помоћ у виду грађевинског материјала за део крова
породичне куће, бр. 400-144/2013-III од 05.02.2013.год.
2. Задужује се Синиша Ранђелов, члан Општинског већа
да прибави материјал из стоваришта наведен у захтеву
Николов Дрине.
3. Задужује се ЈП “ Комуналац” Димитровград да
превезе наведени материјал до породичне куће Николов
Дрине из Димитровграда, ул. Лозарска бр. 11.

- Синиша Ранђелов-
члан Већа
- ЈП “ Комуналац”
- подносилац захтева

ЗАВРШЕНО

175. 23.07.2013 06-74/13-III/12
Утврђује се нацрт Декларације „Општина Димитровград
без ГМО“ и упућује предлог Скупштини општине
Димитровград на разматрање и усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО

176. 23.07.2013 06-74/13-III/12

1. Прихватају се сва три модела туристичке
валоризације Планинарског дома у селу Сенокос и
Наставне базе за планинско сточарство у селу
Г.Криводол, те ће временом бити утврђено који модел
преовлађује у зависности од интересовања.
2. Са МЗ Сенокос и МЗ Горњи Криводол биће најпре
закључени уговори о пословно техничкој сарадњи, а
када буде потребно ангажовање радника, у сваком
конкретном случају биће закључен  уговор о делу, те је
потребно да МЗ-е у ту сврху,  доставе обавештење ЈП “
Спортско туристички центар” у коме ће именовати лица
која ће бити на располагању за послове домара , послове
чишћења и послове спремања хране.
3. Потребно је да се закључи посебан уговор са
Факултетом ветеринарске медицине, Београд, да се дом
у с. Горњи Криводол користи за потребе Општине
Димитровград, онда када у њему нема студената.
4. Налаже се ЈП “ Комуналац “ Димитровград, да изведе
радове на спољном уређењу трга око Наставне базе у с.

- ЈП „ Спортско
туристички центар
Димитровград“
- ЈП „ Комуналац

ЗАВРШЕНО



Горњи Криводол, те након њиховог завршетка достави
фактуру Општини Димитровград.

177. 23.07.2013 06-74/13-III/12-13

1. Усваја се захтев Миленков Величка из с. Скрвеница,
за санирање крова породичне просторије, бр. 400-
311/2013-III од 19.04.2013.год.
2. Налаже се ЈП „ Комуналац“ да прибави и извезе
материјал, изведе радове на поправци крова породичне
просторије Миленков Величка из с, Скрвеница , те
након завршетка радова, достави фактуру Општини
Димитровград.

- ЈП „ Комуналац“
- подносилац захтева

Нереализовано,
Комуналац није
стручан за такве
радове

178. 23.07.2013 06-74/13-III/12-9

Прихвата се плаћање судске таксе у предмету III-3 П
1061/11 пред Основним судом у Пироту - Судска
јединица у Димитровграду по тужби мал.Георгијев
Стефана из Димитровграда, а у циљу закључења судског
поравнања.

- Калина Стоименов ЗАВРШЕНО

179. 23.07.2013 06-74/13-III/12-13
Проблем задржавања воде у делу улице Нишава, биће
сагледан и може бити решен када се буду изводили
радови на реконструкцији целе улице.

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

180. 23.07.2013 06-74/13-III/12-5

1. Усваја се предлог за потписивање Уговора о
спровођењу поступка провере локалних самоуправа са
повољним пословним окружењем (BFC:2012), између
Општине Димитровград у својству клијента и SGS
Beograd D.O.O. Beograd у својству извршиоца.
2. Формира се радна група
3. Задатак радне групе јесте да изради акциони план и
спроводи мере за испуњење услова сертификације од
стране NALED.
4. Обавезују се надлежне службе Општинске управе да
достављају податке и неопходне информације.
5. Извештај радне групе доставити Општинском већу у
року од 3 месеца од дана закључења Уговора.

- чланови радне групе

Радна група је
формирана, прави
се план капиталних
инвестиција и ради
се даље у складу са
акционим планом.

181. 23.07.2013 06-74/13-III/12-5
1. Усваја се предлог за потписивање Уговора о
спровођењу поступка провере локалних самоуправа са
повољним пословним окружењем (BFC:2012), између

- чланови радне групе
Формирана је радна
група, израђује се
план капиталних



Општине Димитровград у својству клијента и SGS
Beograd D.O.O. Beograd у својству извршиоца.
2. Формира се радна група у следећем саставу:
3. Задатак радне групе јесте да изради акциони план и
спроводи мере за испуњење услова сертификације од
стране NALED.
4. Обавезују се надлежне службе Општинске управе да
достављају податке и неопходне информације.
5. Извештај радне групе доставити Општинском већу у
року од 3 месеца од дана закључења Уговора.

инвестиција и ради
се даље у складу са
акционим планом

182. 23.07.2013 06-74/13-III/12

Усваја се предлог Решења о образовању
координационог тима за имплементацију Секторског
плана руралног развоја Општине Димитровград за 2012-
2021.

- чланови
координационог тима

Координациони тим
је формиран, следи
усвајање плана.

183. 23.07.2013 06-74/13-III/12

Координациони тим је одговоран за имплементацију
стратешког документa Секторског плана руралног
развоја општина Димитровград и локалног акционог
плана за период 2012 – 2021.

- чланови
координационог тима ЗАВРШЕНО

184. 23.07.2013 06-74/13-III/12 Прихвата се Одлука Комисије о додели робног кредита
приплодних оваца.

- Александар Игов-
председник комисије

Није завршено и
даље се ради на
овом пројекту

185. 23.07.2013 06-74/13-III/12-8

Израдити пројекат парцелације за кп. бр. 1469/1 КО
Димитровград, уписана у ЛН бр. 2926 КО Димитровград
и извршити продају наведене непокретности у складу са
Одлуком о отуђењу и давања у закуп грађевинског
земљишта у својини општине бр. 06-60/13-I/15-17 од
12.06.2013.године

- Грађевинска
служба

- Гргов Саша
- Соколов Илија

ЗАВРШЕНО

186. 23.07.2013 06-74/13-III/12-10 Одбија се захтев Тасев Антице, за санацију штете, бр.
400-451/13-III од 18.06.2013.год.

- подносилац
захтева ЗАВРШЕНО

187. 23.07.2013 06-74/13-III/12-13
Одбија се захтев Гргов Валентине, за рефундацију
путних трошкова и трошкова похађања летње школе
фудбала, бр. 400-485/2013-III од 01.07.2013.године.

- подносилац
захтева

Од стране већника
завршено, али
црква не дозвољава
такве радове



188. 23.07.2013 06-74/13-III/12-7

1. Прихвата се иницијатива у вези начелног договора
галерије „ Методи Мета Петров“ и Националне
уметничке академије из Софије, за осликавање
обновљених или новоизграђених манастира и цркава
на територији општине Димитровград, од стране
студената завршне године академије.

2. Задужују се Анита Милошев члан Већа, Синиша
Ранђелов члан Већа и управник галерије „ Методи
Мета Петров“ да ступе у контакт са представником
Националне уметничке академије из Софије, ради
одржавања састанка у циљу обиласка цркава и
манастира и утврђивања који од истих испуњавају
услове, те достављања предрачуна трошкова.

3. Потребно је да се све месне заједнице које конкуришу
за наведени пројекат изјасне у погледу обезбеђивања
смештаја и исхране.

4. Предлаже се да потребне пигментне боје обезбеди
галерија „ Методи Мета Петров“, с тим да најпре
достави предрачун Општини Димитровград.

- Анита Милошев
- Синиша Ранђелов
- галерија „ Методи
Мета Петров

ЗАВРШЕНО

189. 23.07.2013 06-74/13-III/12-1

Утврђује се предлог Одлуке о усвајању извештаја о
пословању буџета општине Димитровград за период
01.01.-30.06.2013.год., и предлог упућује Скупштини
општине Димитровград на разматрање и усвајање

- СО-е ЗАВРШЕНО

190. 23.07.2013 06-74/13-III/12-3

Усваја се предлог проласка државног пута Р 121
Димитровград-Смиловци-Пирот кроз град
Димитровград, а на основу дописа од ЈП “ Путеви
Србије” бр. 953-8859/13-49 од 03.06.2013.године.

- чланови радне групе ЗАВРШЕНО

191. 23.07.2013 06-74/13-III/12-13

Предлаже се Општинском центру за социјлни рад, да  у
складу са условима прописаним Одлуком о социјалној
заштити на територији општине Димитровград исплати
једнократну помоћ и максимално помогне подносиоцу
захтева.

- Општински центар
за социјални рад
- подносилац захтева

ЗАВРШЕНО

192. 23.07.2013 06-74/13-III/12-13
Предлаже се Општинском центру за социјлни рад, да  у
складу са условима прописаним Одлуком о социјалној
заштити на територији општине Димитровград исплати

- Општински центар
за социјални рад
- подносилац захтева

Није завршено



једнократну новчану помоћ и максимално помогне
подносиоцу захтева.

193. 23.07.2013 06-74/13-III/12-13 Да се потражи могућност да се у с. Мојинци купи кућа у
коју би се преселиле Димитров Роска и Мика.

- Рачуноводство ОУ
- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

194. 23.07.2013 06-74/13-III/12-14

Прихвата се информација о наплати накнаде за градско
грађевинско земљиште и даје подршка локалној
пореској самоуправи да у складу са законом, у
конкретном случају приступи спровођењу мера за
наплату пореза.

- ЛПА ЗАВРШЕНО

195. 23.07.2013 06-74/13-III/12-14

1. Ставља се ван снаге Закључак Општинског већа
општине Димитровград о формирању радног тела
Oпштинског већа за односе са Републиком Бугарском
бр.06-32/12-III/6 од 12.10.2012.године.
2. Ставља се ван снаге Решење о формирању радног тела
за односе са Републиком Бугарском бр. 02-77/12-II од
21.11.2012.године.

- Општинско веће
- Драгољуб Нотев

Чека се одговор
дистрибуције

196. 23.07.2013 06-74/13-III/12-11

По захтеву ће бити одлучено на седници Општинског
већа , када се прибави од Електродистрибуције, премер
и предрачун о цени коштања за решење проблема са
падањем напона целог комплекса.

- Општинско веће

Oстаје да се
реализује исплата у
2014 г. због
недостатка
средстава у 2013 г.

197. 25.07.2013 06-78/13-III/13
Даје се сагласност и одобравају новчана средства ЈИП РТВ
Цариброд, у износу од 80.000,00 динара за реализацију
пројекта Попонајци.

- подносиоцу захтева
- Рачуноводство ОУ ЗАВРШЕНО

198. 25.07.2013 06-78/13-III/13

1. Даје се сагласност за организовање “ Отворене забавне
школе фудбала” у организацији општине Димитровград и
општине Бела Паланка.
2. Написати потврде за сипање горива у два аутомобила, на
име Мирослава Нацков и Ивице Марков, ради учешћа седам
тренера на семинару “ Отворене забавне школе фудбала”
који се одржава у Кладову 26.07.2013.год.
3.Потребно је да се накнадно достави фактура за
рефундацију трошкова организовања наведене
манифестације.

- подносиоцу захтева
- Рачуноводство ОУ ЗАВРШЕНО



199. 29.07.2013 06-81/13-III/14-1

Утврђује се предлог Одлуке о усвајању Извештаја о
спровођењу поступка ликвидације Туристичке
организације Димитровград, са почетним
ликвидационим извештајем и почетним и завршним
билансом и упућује предлог Скупштини општине
Димитровград на разматрање и усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО

200. 29.07.2013 06-81/13-III/14-2

Утврђује се предлог Одлуке о констатацији да нису
упућивана обавештења познатим повериоцима
Туристичке организације Димитровград и упућује
предлог Скупштини општине Димитровград на
разматрање и усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО

201. 29.07.2013 06-81/13-III/14-3

Утврђује се предлог Одлуке о непостојању
ликвидационог остатка Туристичке организације
Димитровград и  упућује предлог Скупштини општине
Димитровград на разматрање и усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО

202. 29.07.2013 06-81/13-III/14-4

Утврђује се предлог Одлуке о окончању ликвидације
Туристичке организације Димитровград и упућује
предлог Скупштини општине Димитровград на
разматрање и усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО

203. 31.07.2013 06-84/13-III/15-3

Да се закључи уговор о избору превозника, у циљу
регулисања превоза старих лица преко 65 година, у
градском и приградском саобраћају на територији
општине Димитровград.

- Председник
општине

- Рачуноводство
ОУ

ЗАВРШЕНО

204. 31.07.2013 06-84/13-III/15-1

Утврђује се предлог за разрешење в.д. директора
Народне библиотеке “ Детко Петров” Димитровград и
предлог упућује Скупштини општине Димитровград на
разматрање и усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО

205. 31.07.2013 06-84/13-III/15-4
Да се додељују новчана средства у износу од 5.000,00
динара по једној противградној станици и уговор
закључује са стрелцима.

- Рачуноводство ОУ
- Александар Игов ЗАВРШЕНО

206. 05.08.2013 06-85/13-III/16

1. Именује се организациони одбор за прославу дана
Општине Димитровград
2. Одржати седницу организационог одбора у периоду
од 19 августа до 23 августа 2013.године

- чланови
организационог
одбора

ЗАВРШЕНО



207. 05.08.2013 06-85/13-III/16

У складу са Законом о култури Републике Србије
(“Сл.гласник РС” бр. 72/2009), потребно је да управни
одбор Народне библиотеке “ Детко Петров”
Димитровград, распише јавни конкурс за именовање
директора установе.

- Народна
библиотека “ Детко
Петров”

ЗАВРШЕНО

208. 05.08.2013 06-85/13-III/16

Да се, из разлога завршетка 50. турнира у малом
фудбалу, одржи организациони одбор 06.08.2013.године
са почетком у 11 часова, те је потребно у том циљу
спремити све извештаје у вези организације и
одржавања турнира.

- председник
организационог
одбора

ЗАВРШЕНО

209. 05.08.2013 06-85/13-III/16
Налаже се Центру за културу, Димитровград, да достави
извештај у наративном делу и финансијском делу, у вези
организације и спровођења Ликовне колоније.

- Центар за културу ЗАВРШЕНО

210. 05.08.2013 06-85/13-III/16

1. Обавезује се ЈП” Комуналац” Димитровград, да у
сарадњи са ЈП “ Спортско туристички центар” постави
водомер који ће очитавати утрошак воде за заливање
зелених  површина у ЈП “ Спортско туристички центар”
.
2. Фактуру достављати јавном предузећу “Спортско
туристички центар Димитровград ” .

- ЈП “ Комуналац”
- ЈП “ Спортско

туристички центар”
ЗАВРШЕНО

211. 05.08.2013 06-85/13-III/16-9

Новчана средства у износу од 15.000,00 динара која се
месечно издвајају за потребе црквене општине, умањују
се на износ од 10.000,00 динара месечно почев од
01.07.2013.године.

- Рачуноводство ОУ
- Црквена општина

Димитровград
Спроведено

212. 05.08.2013 06-85/13-III/16-12

У складу са Одлуком о давању у закуп и давања на
коришћење пословног простора, захтев за сагласност за
извршење инвестиционог улагања на пословном
простору у ул. Балканска бр. 17 и предрачун извођача
радова, упућује се на даљу надлежност  Комисији за
надзор.

- Комисија за
надзор

- подносилац
захтева

ЗАВРШЕНО

213. 05.08.2013 06-85/13-III/16-1

1. Прихвата се потписивање Уговора о пословној
сарадњи са ТВ Продукцијом South Side, из Ниша, за
емисију “Наша села”, са изменама:
2. Када буде потписан , уговор ће важити од
01.08.2013.године.

- Рачуноводство
ОУ

- Александар Игов
ЗАВРШЕНО



3. Новчана средства у износу од 10.000,00 динара
месечно, исплатиће се у складу са Одлуком о изменама
и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за
2013.годину, бр.06-60/13-I/15-4 од 12.06.2013.год., из
раздео 1, глава 16, позиција 2, функција 420, економска
класификација 4511 услуге по уговору.

214. 05.08.2013 06-85/13-III/16-8

1. Усваја се захтев ДС-е, за уплату на име закупнине
локала,  бр. 400-523/2013-III од 16.07.2013.год.
2. Потребно је да Демократска странка достави уговор о
закупу пословног простора потписан од стране
легитимног повереника странке.

- Рачуноводство
ОУ

- подносилац
захтева

ЗАВРШЕНО

215. 05.08.2013 06-85/13-III/16-7

1. Усваја се захтев ЈИП РТ Цариброд, за одобравање
средстава за рестаурацију пословног простора бр. 400-
549/2013-III од 24.07.2013.год. у оквиру новчаних
средстава предвиђених буџетом ЈИП РТ Цариброд.

- Рачуноводство ОУ
- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

216. 05.08.2013 06-85/13-III/16-6
Одбија се захтев ОШ” Христо Ботев, за исплату
солидарне помоћи Јотев Душици, бр. 400-382/2013-III од
20.05.2013.године.

- ОШ” Христо Ботев” ЗАВРШЕНО

217. 05.08.2013 06-85/13-III/16-3
Прихвата се обавештење ОШ” Христо Ботев”, о стању
по одобреним апропријацијама по одлуци о буџету
општине Димитровград за 2013.год.

- ОШ” Христо Ботев” ЗАВРШЕНО

218. 05.08.2013 06-85/13-III/16-2

Прихвата се потписивање Уговора о организацији сајма
роба и услуга пиротског управног округа између
Општине Димитровград, ул. Балканска бр. 2, коју
заступа Небојша Иванов, председник општине и SOKO
GROUP d.o.o., sa sedištem u Beogradu, Bulevar Mihajla
Pupina 10D, koje zastupa mr Zoran Livaja, director, са
изменом.

- Рачуноводство
ОУ

- Александар Игов
ЗАВРШЕНО

219. 05.08.2013 06-85/13-III/16

1. Задужује се Општинска управа општине
Димитровград-Служба за јавне набавке да спроведе
поступак јавне набавке за избор овлашћеног
процењивача за процену основног капитала ЈП”
Комуналац” Димитровград.
2. Процена основног капитала ЈП” Комуналац”
Димитровград од стране овлашћеног процењивача,

- Служба за јавне
набавке

- Рачуноводство
ОУ

- ЈП “ Комуналац”

Јавна набавка је
спроведена,
изабран је
овлашћени
процењивач, али
процена основног



извршиће се у циљу уписа основног капитала истог, код
Агенције за привредне регистре.

капитала још није
завршена, због
проблема око
доставе потребне
документације од
стране ЈП
„Комуналац“

220. 05.08.2013 06-85/13-III/16-5

1. Задужује се Општинска управа општине
Димитровград-Служба за јавне набавке да спроведе
поступак јавне набавке, за замену олучних хоризонтала
и вертикала на згради централне школе.
2. Новчана средства исплатиће се у складу са Одлуком о
изменама и допунама Одлуке о буџету општине
Димитровград за 2013. годину, бр. 06-60/13-I/15-4 од
12.06.2013.год., из раздео 1, глава 19 комунална и путна
област, функција 620, позиција 14, економска
класификација 4819 дотација помоћ месним
заједницама.

- Служба за јавне
набавке
- Рачуноводство ОУ

ЗАВРШЕНО

221. 05.08.2013 06-85/13-III/16-4

1. Ученицима првог разреда као прикладан поклон биће
подељен споменар под назиивом „ Моји ђачки дани“ и
уз то сваком ученику биће  дата новчана помоћ у износу
од 3.500,00 динара.
2. Одобрена новчана средства исплатиће се на терет
текуће буџетске резерве, а корист позиције раздео 1,
глава 4 основно образовање, функција 910 основно
образовање, позиција 25, економска класификација 4631
накнаде-такмичење ученика.

- Рачуноводство ОУ
- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

222. 05.08.2013 06-85/13-III/16-10

1. Усваја се захтев Соње Атанасијевић, за финансијску
подршку у објављивању романа “ Ваздушни људи” и
одобравају новчана средства у износу од 20.000,00
динара.
2. Новчана средства ће бити исплаћена издавачкој кући,
те је потребно да подносилац захтева достави податке  о

- Рачуноводство
ОУ

- подносилац
захтева

ЗАВРШЕНО



избору исте.
3. Одобрена новчана средства исплатиће се у складу са
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Димитровград за 2013. годину, бр. 06-60/13-
I/15-4 од 12.06.2013.год., из раздео 1, глава 1 председник
општине и општинко веће, функција 110,позиција 12,
економска класификација 4239 остале опште услуге.
4. Услов за финансијску подршку јесте да након
објављивања романа, буде организована промоција
истог у Димитровграду.

223. 05.08.2013 06-85/13-III/16-11

1. Усваја се захтев Виденов Петра, за финансијску
подршку у штампању књиге на бугарском језику под
називом” По ловџијски “и одобравају новчана средства
у износу од 15.000,00 динара.
2. Новчана средства ће бити исплаћена издавачкој кући,
те је потребно да подносилац захтева достави податке о
избору исте, али да издавач по могућности буде
Народна библиотека “ Детко Петров” Димитровград,
3. Одобрена новчана средства исплатиће се у складу са
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Димитровград за 2013. годину, бр. 06-60/13-
I/15-4 од 12.06.2013.год., из раздео 1, глава 1 председник
општине и општинко веће, функција 110,позиција 12,
економска класификација 4239 остале опште услуге.
4. Предлаже се Националном савету бугара, да узме
учешће и издвоји износ од 15.000,00 динара, на име
финансијске подршке у штампању наведене књиге.

- Рачуноводство ОУ
- Национални савет
бугара
- подносилац захтева

ЗАВРШЕНО

224. 05.08.2013 06-85/13-III/16

Обавезује се ЈП „ Комуналац“ Димитровград да одмах
отпочне радове на изградњи канализације у ул. 8 Март,,
Жељуша, на терет реализације комуналног програма
јавног предузећа.

- ЈП “ Комуналац”

Реализација у току:
ради се пројекат и
експропријација
земљишта

225. 19.08.2013 06-86/13-III/17-6

Усваја се захтев за сагласност за реализацију пројекта „
Игралиште се враћа“, бр. 351-112/2013-III од
08.08.2013.год. и даје сагласност за уређивање јавног
простора и коришћење простора за постављање клупа и

- подносилац захтева
- МЗ Димитровград ЗАВРШЕНО



изградњу пешчаног игралишта у насељу “Касарна” МЗ
Димитровград.

226. 19.08.2013 06-86/13-III/17-4

Не прихвата се предлог да се секретарима
скупштинских одбора укине накнада, те  у складу са
тим, остаје на снази закључак бр. 06-46/11-III/20 од
22.09.2011.год.

- Општинско веће ЗАВРШЕНО

227. 19.08.2013 06-86/13-III/17-1

Усваја се предлог Правилника о начину остваривања
права на бесплатан или повлашћени превоз за ученике
који средњу школу похађају ван територије општине
Димитровград, са изменама и допунама.

- Општинско веће
- Рачуноводство ОУ
- Служба за јавне
набавке

ЗАВРШЕНО

228. 19.08.2013 06-86/13-III/17-2

1. Прихвата се извештај о линијском превозу путника
на територији општине Димитровград, за период од
19.06. до 24.07.2013.год.,  бр. 344-71/13-11 од
25.07.2013.године.
2.Задужује  се Саша Марков да са превозником “
Јеремић превоз” погледају пут према селу Горњи
Криводол и размотре могућност да када аутобус иде
на тој релацији, продужи пут и до села Горњи
Криводол, ако има путника до истог, те достави
извештај Општинском већу.

- Општински
инспектор за друмски
саобраћај

ЗАВРШЕНО

229. 19.08.2013 06-86/13-III/17-5

1. Прихвата се иницијатива за стављање ван снаге
Одлуке о уступању објекта(зграде) на парцели бр.459
власништво Општине Димитровград ЛУ" Видлич", те
Општинско веће предлаже да Скупштина општине
Димитровград исту размотри и донесе одлуку на првој
наредној седници.
2. Задужују се Начелник ОУ и Синиша Ранђелов члан
већа, да у циљу стављања јавног тоалета у употребу,
обаве потребне разговоре са ЈП “ Комуналац”, те након
предузимања свих потребних, пратећих активности,
информишу о истом Општинско веће.
3. Налаже се ЈП” Комуналац” да стави у функцију јавни
тоалет и одржава га, те постави потребно обележје.

- СО-е
- Начелник ОУ
- Синиша Ранђелов
- ЈП “ Комуналац”

Разговори обављени
и достављен
извештај



230. 19.08.2013 06-86/13-III/17-7

1. Прихвата се предмер и предрачун  радова за санацију
улице у с. Лукавица, достављен од стране ЈП „
Комуналац“ Димитровград, по закључку Општинског
већа бр. 06-68/13-III/10 од 08.07.2013.год.
2.  Налаже се ЈП „ Комуналац“ Димитровград, извршење
радова на санацији улице у с. Лукавица, у складу са
достављеним  предмером и предрачуном  радова, те
достављање фактуре Општини Димитровград, након
завршетка истих.

- ЈП “ Комуналац”
Димитровград ЗАВРШЕНО

231. 19.08.2013 06-86/13-III/17-8

Усваја се захтев Удружења пензионера општине
Димитровград, за исплату средстава из буџета општине
одобрених за 2013.год., бр. 400-552/2013-III од
24.07.2013.године, и одобравају новчана средства у
износу од 35.000,00 динара, на терет средстава
одобрених Удружењу буџетом општине за 2013.год., за
покриће трошкова за утрошену електричну енергију и
одржавања хигијене клуба пензионера за период април-
јун 2013.год.

- Рачуноводство ОУ
- Удружење
пензионера

ЗАВРШЕНО

232. 19.08.2013 06-86/13-III/17-8

1. Усваја се захтев Удружења пензионера општине
Димитровград, за одобрење финансијских средстава за
учешће на VI олимпијади спорта, здравља и културе
трећег доба под називом „ Покрет трећег доба Србије“ и
одобравају новчана средства у износу од 44.000,00
динара, на име учешћа 5(пет) кандидата-пензионера,
старијих од 60 година на VI олимпијади спорта, здравља
и културе трећег доба под називом „ Покрет трећег доба
Србије“ која се организује у Врњачкој бањи од 30.09.-
04.10.2013.године.
2. Одобрена новчана средства исплатиће сe из текуће
буџетске резерве, а у корист раздео 1, глава 14,
функција 090, позиција 11, економска класификација
4819 удружење пензионера.

- Рачуноводство ОУ
- Удружење
пензионера

ЗАВРШЕНО

233. 19.08.2013 06-86/13-III/17-9
Утврђује се да је Елизабета Георгијев, обављала
дужност в.д. директора Народне библиотеке „ Детко
Петров“ у Димитровграду, у периоду од 20.06.-

- Елизабета Георгијев ЗАВРШЕНО



01.08.2013.године.

234. 19.08.2013 06-86/13-III/17-10

Одбија се захтев Давитков Јована из Димитровграда, ул.
Сутјеска бр. 9, за плаћање камате на износ који му је
исплаћен на име разлике у површини грађевинског
земљишта и за уништена воћна стабла на кп.бр. 802/2
КО Димитровград, бр. 400-467/2013-III од
25.06.2013.године.

- имовинско правна
служба
- подносилац захтева

ЗАВРШЕНО

235. 19.08.2013 06-86/13-III/17-11

1. Одбија се захтев Ставров Тошка из Димитровграда,
ул. Детко Петров бр. 3/б, за процену штете на парцели,
бр. 400-537/2013-III од 22.07.2013.године.
2. Потребно је да се подносилац захтева за накнаду
настале штете обрати Огранак „Терна“ С.А. Србија.

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

236. 19.08.2013 06-86/13-III/17-11

Потребно је да Саша Марков размотри трасе на
подручју општине Димитровград, по којима је одређено
да се крећу теретни камиони Огранак “Терна” С.А.,
разговара са Начелником ПС Димитровград да се
поштују прописане трасе и у случају непоштовања буду
кажњени за исто.

- Саша Марков ЗАВРШЕНО

237. 19.08.2013 06-86/13-III/17-13
Одбија се захтев Пујић Надице из Димитровграда, ул.
Балканска бр. 80/2, за новчану помоћ за прикључење
ел.енергије, бр. 400-478/2013-III од 28.06.2013.године.

- Општински центар
за социјални рад
- подносилац захтева

ЗАВРШЕНО

238. 19.08.2013 06-86/13-III/17-13
Одбија се захтев Велинов Цвете из Димитровграда, ул.
Партизанска бр. 1, за доделу новчане помоћи, бр. 400-
469/2013-III од 26.06.2013.године.

- Општински центар
за социјални рад
- подносилац захтева

ЗАВРШЕНО

239. 19.08.2013 06-86/13-III/17-13

Потребно је да подносилац захтева поднесе захтев
Центру за социјални рад, те уколико Центар процени да
се налази у стању социјалне потребе, исти може
остварити право на помоћ за лечење.

- Општински центар
за социјални рад
- подносилац захтева

ЗАВРШЕНО

240. 19.08.2013 06-86/13-III/17-13
Одбија се захтев Митов Гордане из с. Жељуша, за помоћ
око издржавања породице, бр. 400-479/2013-III од
28.06.2013.год.

- Општински центар
за социјални рад
- подносилац захтева

ЗАВРШЕНО

241. 19.08.2013 06-86/13-III/17-13 Одбија се захтев Димитров Златимирке из с. Жељуша, за
новчану помоћ, бр. 400-488/2013-III од 01.072013.год.

- Општински центар
за социјални рад ЗАВРШЕНО



- подносилац захтева

242. 19.08.2013 06-86/13-III/17-14

1.Одлуком о одређивању аутобуских стајалишта за
линијски превоз путника на територији општине
Димитровград, бр. 06-43/08-I/05-8 као почетно и
завршно стајалиште одређено је стајалиште у ул.Најден
Киров.
2. Општина Димитровград нема изграђен простор за
пружање станичних услуга превоза у друмском
саобраћају, већ за поласке и доласке аутобуса користи
стајалиште из ст. 1. овог закључка, те су превозници
приморани да за маневар својих возила користе
споредне улице као окретницу.
3. Начин вршења маневра и способност возача да на
правилан и безбедан начин изврши маневар је
индивидуална способност и штета која се нанесе на
објектима који се налазе непосредно поред наведене
раскрснице искључиво пада на терет возача моторног
возила(аутобуса).

- подносилац
захтева ЗАВРШЕНО

243. 19.08.2013 06-86/13-III/17-14

1. Приговор Спасенов Рангела из Димитровграда, ул.
Граничар бр. 5 , на Решење Општинске управе општине
Димитровград, бр.351-65/13-1-08 од 20.06.2013.године,
одбија се као неоснован.

2. Решење Општинске управе општине Димитровград,
бр.351-65/13-1-08 од 20.06.2013.године, остаје на снази.

- Имовинско правна
служба
- Општински
грађевински
инспектор
- подносилац
приговора

ЗАВРШЕНО

244. 19.08.2013 06-86/13-III/17-14

1.  Не усваја се приговор Михаилов Павела из
Димитровграда, ул. Граничар бр. 9 , на Решење
Општинске управе општине Димитровград, бр.464-8/13
од 17.06.2013.године.
2. Решење Општинске управе општине Димитровград,
бр.464-8/13 од 17.06.2013.године  , остаје на снази.

- Имовинско правна
служба
- Општински

грађевински
инспектор
- подносилац
приговора

ЗАВРШЕНО



245. 19.08.2013 06-86/13-III/17-14

1. Одбија се захтев Делчев Габриела из Димитровграда,
ул.Кирил и Методи бр. 7,  за финансирање и изградњу
санитарних просторија,бр. 400-177/2013-III од
19.02.2013.год.
2. Предлаже се Општинском центру за социјални рад да
предузме мере на радном ангажовању подносиоца
захтева и његовог брата и на тај начин пружи помоћ у
изградњи санитарних просторија.

- Општински
центар за социјални
рад
- подносилац захтева

ЗАВРШЕНО

246. 19.08.2013 06-86/13-III/17-3
Потребно је да Либерално демократска партија поднесе
нови уговор о закупу пословног простора за обављање
делатности.

- ЛДП
- Рачуноводство ОУ Достављен уговор

247. 19.08.2013 06-86/13-III/17-3 Укида се исплата накнаде за закуп пословног простора
политичкој странци “ Нова Србија”

- “ Нова Србија “
- Рачуноводство ОУ ЗАВРШЕНО

248. 19.08.2013 06-86/13-III/17-3 Укида се исплата накнаде за закуп пословног простора
групи грађана “ Правда и солидарност ”

- група грађана
“Правда и
солидарност “
- Рачуноводство ОУ

ЗАВРШЕНО

249. 19.08.2013 06-86/13-III/17-15

У складу са Уговором о закупу микроакумулација Сават
I и Сават II, закљученог између Општине Димитровград,
ул. Балканска бр. 2 као закупца и ЗЗ “Сточар“ у стечају
као закуподавца, задужује се радна група у саставу
Александар Игов-председник радне групе ,Велин
Николов Начелник ОУ,Тамара Георгиев, Александар
Андрејевић и Дејан Цветков да изради предлог
Програма за коришћење микроакумулација Сават I и
Сават II и достави исти Општинском већу општине
Димитровград на разматрање.

- чланови радне
групе

План детаљне
регулације је
урађен, након јавног
увида, очекује се
усвајање од стране
СО

250. 19.08.2013 06-86/13-III/17-15

1. Задужује се Анита Милошев члан Општинског већа
да организује одлазак и посету Општини Банкја,
Република Бугарска у циљу одржавања састанка.
2. Потребно је да радна група у саставу Анита Милошев
члан Општинског већа, Др Никола Јорданов члан већа,
Александар Андрејевић директор ЈП „ Спортско
туристички центар Димитровград“, Зоран Андонов

- чланови радне
групе

Прошле године није
реализовано,
очекује се
реализација ове
године



директор Центра за културу и Мирослав Нацков
уредник РТВ Цариброд, изради предлог Програма
сарадње за 2014.годину са Општином Банкја, Р.Бугарска
и исти доставе Општинском већу општине
Димитровград.

251. 19.08.2013 06-86/13-III/17-15

1. Формира се Комисија за доделу студентских
стипендија у саставу: Анита Милошев-председник
Комисије, Александар Игов, Милисав Николов, Јелена
Костов, Синиша Ранђелов.
2. Задужује се Комисија за доделу студентских
стипендија, да изради предлог Правилника за доделу
студенских стипендија и исти достави Општинском већу
општине Димитровград на разматрање.

- чланови Комисије ЗАВРШЕНО

252. 19.08.2013 06-86/13-III/17-14

Задужује се Саша Марков да обави разговор са
представником „ Јеремић превоз“ у циљу договора да
петком на релацији према селима превоз врши аутобус,
а не минибус, због повећаног броја путника петком који
је пијачни дан у Димитровграду.

- Саша Марков ЗАВРШЕНО

253 19.08.2013 06-86/13-III/17-14

Усваја се захтев Алексов Снеже из с. Жељуша, ул.
Моша Пијаде бр. 5, за промену сијалице у ул. Моша
Пијаде у Жељуши, бр. 312-106/2013-III од
22.07.2013.године

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

254 19.08.2013 06-86/13-III/17-14
Усваја се захтев Делчев Драгослава, у име становника
улице Козарица, за постављање јавне расвете у ул.
Козарица, бр. 312-104/2013-III од 15.07.2013.године.

- подносилац захтева Реализација је у
току

255 19.08.2013 06-86/13-III/17-14

Усваја се захтев Пејев Синише из Димитровграда, за
постављање сијаличног места јавне расвете у ул.
Царибродских уметника на раскрсници са
међународним путем Ниш-Софија, бр. 312-102/2013-III
од 05.07.2013.године.

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

256 19.08.2013 06-86/13-III/17-12

Усваја се захтев МЗ Трнски Одоровци, за ангажовање
радне машине ЈП „ Комуналац“, бр. 352-164/2013-III од
05.08.2013.године, у циљу планирања платоа поред реке
Јерме у месту званом „ Врлан“ .
Потребно је да након завршетка радова, ЈП „

- ЈП „ Комуналац“
- Рачуноводство ОУ
- МЗ-а

ЗАВРШЕНО



Комуналац“ достави фактуру Општини Димитровград.

257 19.08.2013 06-86/13-III/17-15
Да се изврши примопредаја државине између “Балкан”
АД-у стечају и Општине Димитровград, за спрат и
подрум ресторана “Галино”.

- председник
Комисије за надзор
- Имовинско-правна
служба

ЗАВРШЕНО

258 19.08.2013 06-86/13-III/17-12

1. Делимично се усваја захтев Савета МЗ Влковија, Г.
Криводол, Д. Криводол и Бољевдол, у погледу замене
прегорелих сијаличних места, а одбија захтев у погледу
проширења сијаличних места.
2. Задужује се Синиша Ранђелов, да организује
извршење закључка Општинског већа општине
Димитровград.

- Синиша Ранђелов
- Савет МЗ-а ЗАВРШЕНО

259 19.08.2013 06-86/13-III/17-12

Задужује се ЈП “ Комуналац” Димитровград, да изради
предлог за решавање проблема водоснадбевања на
подручју месних заједница, за наредну 2014.год. и исти
достави Општинском већу на разматрање.

- ЈП „Комуналац“
- Синиша Ранђелов
- МЗ-а

ЗАВРШЕНО

260 19.08.2013 06-86/13-III/17-12

1. Усваја се захтев МЗ Жељуша и Грапа-за
реконструкцију и санацију пута Жељуша –Грапа до
споја са путем ка селу Борово, бр. 344-69/2013-III од
19.07.2013.године.
2. Задужује се ЈП “ Комуналац”,  да изврши потребне
радове на санацији наведеног пута, када се радна
машина(булдожер) буде налазила у близини МЗ
Жељуша и Грапа, те након завршетка истих, достави
фактуру Општини Димитровград.

- ЈП „ Комуналац“
- Синиша Ранђелов
- МЗ-а

ЗАВРШЕНО

261 19.08.2013 06-86/13-III/17-12

1. Усваја се захтев МЗ Трнски Одоровци, за материјалну
помоћ у виду грађевинског материјала, ради обнове
водоводне мреже у МЗ Трнски Одоровци-сеоска
амбуланта , бр. 400-541/2013-III од 22.07.2013.године, те
је потребно  након набавке грађевинког материјала ,
доставити фактуру Општини Димитровград.
2.  Задужује се ЈП “ Комуналац” Димитровград, да
изврши неопходне земљане радове на ископу рова за

- ЈП „ Комуналац“
- Синиша Ранђелов
- МЗ-а

ЗАВРШЕНО



постављање водоводног црева и пружи помоћ у
санацији и израдњи чесме испред сеоске амбуланте, на
терет сопствених средстава предвиђених програмом
комуналне делатности.

262 19.08.2013 06-86/13-III/17-12

1. Усваја се захтев МЗ Трнски Одоровци, за доделу
средстава ради реконструкције капеле у с. Трнско
Одоровце, бр. 400-578/2013-III од 05.08.2013.године и
одобравају новчана средства у износу од 190.000,00
динара, на име помоћи.
2. Новчана средства биће исплаћена, након достављања
фактуре, у складу са Одлуком о изменама и допунама
Одлуке о буџету општине Димитровград за 2013.год, бр.
06-60/13-I/15-4 од 12.06.2013.год., из раздео 1, глава 19
комунална и путна област , функција 620, позиција 14,
економска класификација 4819 Дотација- помоћ месним
заједницама.

- Синиша Ранђелов
- МЗ-а ЗАВРШЕНО

263 19.08.2013 06-86/13-III/17-12

Задужује се ЈП” Комуналац” Димитровград, да
мештанима села Влковија пружи помоћ у акцији
чишћења сеоског гробља, у виду механизације и
стручног особља.

- ЈП „ Комуналац“
- Синиша Ранђелов
- МЗ-а

ЗАВРШЕНО

264 19.08.2013 06-86/13-III/17-12

1. Задужује се ЈП “ Комуналац” да изврши потребне
радове на санацији наведеног пута, када се радна
машина(булдожер) буде налазила у близини МЗ Горња
Невља.
2. У погледу радова око резервоара задужује се ЈП
“Комуналац” Димитровград, да изради предлог
решавања наведеног проблема, као део плана радова за
наредну 2014 годину.

- ЈП „ Комуналац“
- Синиша Ранђелов
- МЗ-а

Реализација
планирана за јун-јул
2о14

265 19.08.2013 06-86/13-III/17-12

Усваја се захтев МЗ Смиловци, за помоћ у виду
материјала за санацију сеоске чесме и мостића у селу,
бр. 351-113/2013-III од 09.08.2013.године, у тој мери
што ће општина Димитровград обезбедити  материјал,
те неопходне радове извршити мештани месне
заједнице.

- Синиша Ранђелов
- МЗ-а ЗАВРШЕНО



266 19.08.2013 06-86/13-III/17-12

1. Усваја се захтев групе грађана за поправку пута у с.
Куса Врана, бр. 344-74/2013-III од 02.08.2013.године.
2. Задужује се ЈП “ Комуналац” Димитровград, да
изврши неопходне радове на санацији наведеног пута,
када се радна машина(булдожер) буде налазила у
близини с. Куса Врана, те након завршетка истих
достави фактуру Општини Димитровград.

- ЈП“ Комуналац“
- Синиша Ранђелов
- МЗ-а

ЗАВРШЕНО

267 19.08.2013 06-86/13-III/17-14

Усваја се захтев Пејчев Александра из Димитровграда,
ул. Балканска бр. 65, за замену високопрофилисаних
бетонских ивичњака у нископрофилисане типа 1, бр.
344-72/2013-III од 30.07.2013.године , али се наведени
радови, не могу извршавати појединачно, већ у склопу
истих или сличних радова на том делу улице.

- Синиша Ранђелов
- подносилац

захтева

Ови радови биће
спроведени када се
буду радили радови
на ул. Балканска

268 19.08.2013 06-86/13-III/17-12

Задужује се стручна служба ЈП„Комуналац“
Димитровград, да изврши увид стања на лицу места,
утврди потребне радове, те по могућности изврши исте,
у циљу поправке водовода у с.Горња Невља.

- ЈП „ Комуналац“
- Синиша Ранђелов
- МЗ-а

Комисија изашла на
увид, чека се њен
извештај и предлог
решење

269 19.08.2013 06-86/13-III/17-12

1. Усваја се захтев МЗ Петачинци и Искровци, за
промену места сијаличних арматура на сеоској расвети у
селима Петачинци и Искровци, бр.312-99/2013-III од
02.07.2013.године.
2. Задужује се ЕЛЕКТРО„ДЕМИ“, да предузме
неопходне мере на извршењу закључка Општинског
већа, те достави фактуру Општини Димитровград.

- ЕЛЕКТРО„ДЕМИ“
- Синиша Ранђелов
- МЗ-а

ЗАВРШЕНО

270 28.08.2013 06-88/13-III/18-10

1. Од  1. септембра 2013.године специјалистима Дома
здравља у Димитровграду редукује се рад и то :
- гинеколог- укида се долазак, те ће се препарати слати у
болници у Пироту, по посебном уговору.
- неуропсихијатар - долазиће једанпут недељно.
2.  Од 1. септембра 2013.године укида се долазак
следећих доктора специјалиста:
- офталмолога
- хирурга

3. Исти режим рада остаје:

- Дом здравља
Димитровград ЗАВРШЕНО



- Др Ивану Милков (физијатар)-долазиће једанпут
недељно.

271 28.08.2013 06-88/13-III/18

1. Председник општине Димитровград ће издати
обавезујући налог за утужење дужника ЈП “ Комуналац”
Димитровград.
2. Поднети предлог за извршења за све дужнике преко
5.000,00 РСД или три неплаћена рачуна за комуналне
услуге, правних лица и понудити им репрограм дуга.
3. За све нове дужнике преко износа дуга од 5.000,00
РСД или три неплаћена рачуна за комуналне услуге
покренути процедуру наплате, односно уручење
опомена са роком плаћања, омогућавање репрограма
дуга и утужење.

- ЈП “ Комуналац” ЗАВРШЕНО

272 28.08.2013 06-88/13-III/18

1. Купити 50 водомера и почети замену неисправних
водомера ради смањења броја паушалних потрошача.
2. Да се паушал по члану домаћинства од 3 м³ повећа на
5 м³.
3. Да технички руководилац и руководилац РЈ“ В и К”
обаве разговор са представницима ЈП “ Водовод” Пирот
везан око убрзавања процедуре поправке, сервисирања и
баждарења водомера.

- ЈП “ Комуналац” ЗАВРШЕНО

273 28.08.2013 06-88/13-III/18

1. Задужује се менаџмент предузећа ЈП “ Комуналац”
Димитровград да изврши упоређење цене воде у округу
и региону и у Плану и програму предузећа за
2014.годину, предложи повећање цене воде.
2. Задужује се технички руководилац и руководилац РЈ “
В и К” да са стручним службама изврши обрачун
економске цене произведене воде.
3. Да се у Плану и програму предузећа за 2014.годину,
предвиди да цена воде за правна и физичка лица буде у
истом износу.

- ЈП “ Комуналац” ЗАВРШЕНО

274 28.08.2013 06-88/13-III/18
Задужује се технички руководилац и руководилац РЈ” В
и К” да са стручним службама изради Извештај о
произведеној и фактурисаној количини воде и изради

- ЈП “ Комуналац” ЗАВРШЕНО



Предлог мера на решавању проблема губитка воде.

275 28.08.2013 06-88/13-III/18
Задужује се ЈП „ Комуналац“ Димитровград да постави
водомер на комплексу Базена у Спортском центру „
Парк“ на терет Општине Димитровград.

- ЈП “ Комуналац” ЗАВРШЕНО

276 28.08.2013 06-88/13-III/18

Задужује се ЈП“ Комуналац“ да постави водомере на сва
места где се заливају јавне површине и други објекти
корисника буџета и Општине Димитровград на терет
Општине Димитровград.

- ЈП “ Комуналац” ЗАВРШЕНО

277 28.08.2013 06-88/13-III/18

Задужује се ЈП „ Комуналац“ да на захтев ЈП „ Спортско
туристички центар Димитровград“ изради техничко
решење за коришћење техничке воде у Спортском
центру „ Парк“ .

- ЈП “ Комуналац” НЕРЕАЛИЗОВАНО

278 28.08.2013 06-88/13-III/18
Задужује се ЈП „ Комуналац“ да сачини списак
ненаплативих потраживања предузећа од стране
правних и физичких лица.

- ЈП “ Комуналац” ЗАВРШЕНО

279 28.08.2013 06-88/13-III/18

Задужује се ЈП „ Комуналац“ Димитровград , да изради
спецификацију дуговања Месних заједница са
територије Општине Димитровград према ЈП „
Комуналац“ Димитровград и достави Општини
Димитровград која преузима дуговања и иста се
обавезује да их измири.

- ЈП “ Комуналац” ЗАВРШЕНО

280 28.08.2013 06-88/13-III/18

Задужује се ЈП „ Комуналац“ Димитровград да у План и
програм предузећа за 2014.годину, предвиди накнаду за
депоновање отпада на Регионалну депонију Пирот која
ће бити саставни део цене за изношење смећа.

- ЈП “ Комуналац” ЗАВРШЕНО

281 28.08.2013 06-88/13-III/18
Задужује се ЈП „ Комуналац“ да путем медија упозна
потрошаче да је покренут поступак утужења дужника и
да се исти позивају да измире своја дуговања.

- ЈП “ Комуналац” ЗАВРШЕНО

282 28.08.2013 06-88/13-III/18-8

Усваја се извештај Црвеног крста Димитровград о
подели хуманитарне помоћи (500 комплета- пакет
хигијенских средстава, пакет хране и 10 кг брашна) на
територији општине Димитровград.

- ЈП “ Комуналац” ЗАВРШЕНО



283 28.08.2013 06-88/13-III/18-11

Потребно је да радна група у саставу Зоран Петров
заменик председника општине, Драган Манчев
председник Скупштине опшптине Димитровград,
Синиша Ранђелов члан већа, Тамара Георгиев члан већа
и Гајомир Ђорђевић секретар СО-е Димитровград,
размотри наведени захтев, изради предлог закључка, и
исти достави Општинском већу , у циљу доношења
коначне одлуке.

- чланови радне
групе

У току су преговори
око потписивања
новог уговора

284 28.08.2013 06-88/13-III/18-14

1. Одобравају се новчана средства у износу од
100.000,00 динара, Ловачком удружењу „Видлич“ , на
име помоћи.
2. Одобрена новчана средства исплатиће се, из буџета
Општине Димитровграда из средстава резерви у спорту.

- Рачуноводство ОУ
- ЛУ “ Видлич” ЗАВРШЕНО

285 28.08.2013 06-88/13-III/18-15

1. Усваја се захтев Тодоров Василa из Димитровграда, за
новчану помоћ за операцију ока Тодоров Александра,
бр. 400-501/2013 од 05.07.2013.године и одобравају
новчана средства у износу од 25.000,00 динара на име
помоћи за операцију ока.
2. Одобрена новчана средства исплатиће се, у складу са
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Димитровград бр. 06-60/13-I/15-4 од
12.06.2013.године, из раздео 1, глава 13 социјалне
помоћи, функција 070, позиција 14, економска
класификација 4729 промоција здравља.

- Рачуноводство
ОУ

- подносилац
захтева

ЗАВРШЕНО

286 28.08.2013 06-88/13-III/18-17

1. Усваја се захтев Андонов Милице, за новчану помоћ
за путне трошкове од Димитровграда до Београда,
бр.400-643/2013 од 21.08.2013.године, ради присуства
сахрани Владов Јоване и одобравају новчана средства у
износу од 24.000,00 динара.
2. Одобрена новчана средства исплатиће се на терет
буџета општине из раздео 1, глава 13 социјалне помоћи,
функција 070, позиција 9, економска класификација
4727 накнада за превоз ђака.

- Рачуноводство ОУ
Није-организован је
превоз преко
Спортског Савеза



287 28.08.2013 06-88/13-III/18-17

1. Даје се сагласност да се на кп.бр. 4387/1 КО
Димитровград у улици Бранко Ћопић, изгради дечије
игралиште са пратећим дечијим мобилијаром.
2. Задужују се ЈП “ Спортско туристички центар
Димитровград” и ЈП “ Комуналац” Димитровград, да
заједнички изграде игралиште, поставе кош и пратећи
дечији мобилијар.
3. Потребно је ЈП “ Комуналац” изврши потребне
радове на уређењу наведеног простора.

- Рачуноводство ОУ
- ЈП “ Спортско
туристички центар
Димитровград”
- ЈП “ Комуналац”

ЗАВРШЕНО

288 28.08.2013 06-88/13-III/18-17
Одбија се захтев Соколов Ивана из Димитровграда, ул.
Балканска бр. 150, за поновно преиспитивање захтева од
11.12.2012.год., бр.350-14/2013 од 19.08.2013.године.

- Имовинско-правна
служба
- Грађевинска служба
- подносилац захтева

ЗАВРШЕНО

289 28.08.2013 06-88/13-III/18-4
Утврђује се нацрт Одлуке о образовању Локалног савета
за здравље и упућује предлог Скупштини општине
Димитровград на разматрање и усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО

290 28.08.2013 06-88/13-III/18-15
Одбија се захтев Тодоров Миме из Димитровграда, ул.
Хилендарска бр.26А, за помоћ за измирење пореза бр.
400-547/2013-III од 23.07.2013.год.

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

291 28.08.2013 06-88/13-III/18-15
Одбија се захтев Георгијев Верице из с. Жељуша, за
једнократну новчану помоћ, бр. 400-546/2013-III од
23.07.2013.год.

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

292 28.08.2013 06-88/13-III/18-15

Одбија се захтев Божиловић Снежане из
Димитровграда, ул. Васил Левски бр. 2, за бесплатну
месечну карту за Божиловић Ненада, бр. 400-495/2013-
III од 03.07.2013.год.

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

293 28.08.2013 06-88/13-III/18-15

Одбија се захтев Гигов Петра из Димитровграда, ул.
Балканска бр. 6, за поновно разматрање захтева из
децембра 2012 год., бр. 400-543/2013-III од
22.07.2013.год.

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

294 28.08.2013 06-88/13-III/18-15

1. Одбија се захтев Тошев Зоре из с. Височки Одоровци,
за рефундацију новчаних средстава за сахрану, бр. 400-
564/2013-III од 31.07.2013.год.
2. Потребно је, да се подносилац захтева обрати

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО



Општинском центру за социјални рад, те ако испуњава
услове из чл. 34. и чл.35. Одлуке о социјалној заштити
на територији општине Димитровград, право на накнаду
трошкова сахране биће признати.

295 28.08.2013 06-88/13-III/18-15
Одбија се захтев Илић Тање из Димитровграда, ул.
Васил Левски бр. 4/а, за разматрање, бр. 400-563/2013-III
од 31.07.2013.год.

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

296 28.08.2013 06-88/13-III/18-15

Задужује се Синиша Ранђелов члан Општинског већа да
одреди чланове Комисије и да са истом изађе на лице
места, сагледа, размотри стање крова породичне
стамбене зграде Ангелаков Драгице из Димитровграда,
ул. Софијска бр.7, те састави предрачун трошкова
санације крова и достави Општинском већу.

- подносилац захтева

Подносилац захтева
је сопственим
средствима санирао
кров

297 28.08.2013 06-88/13-III/18-15

1. Одбија се захтев Павлов Надежде из с. Жељуша, ул.
Георги Димитров бр. 27, за решавање проблема са
канализацијом, бр. 352-115/2013-III од 26.06.2013.год.
2. Потребно је, да се подносилац захтева обрати ЈП “
Комуналац” Димитровград, ради решавања наведеног
проблема са канализацијом.

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

298 28.08.2013 06-88/13-III/18-17

1. Потребно је да се након прославе дана Општине
Димитровград 21. септембра 2013.године и у току
наредне године, покрене поступак измене и допуне
Правилника о додели општинских награда и признања
поводом празника Општине Димитровград бр. 06-10/06-
I-2 од 20.09.2006.године и Одлуке о општинским
наградама и признањима поводом празника Општине
Димитровград бр. 06-10/06-I-1 од 20.09.2006.године.
2. Задужује се радна група у саставу : Драган Манчев
председник Скупштине општине, Анита Милошев члан
већа, Божа Иванов одборник СО-е и Гајомир Ђорђевић
секретар СО-е да размотри измене и допуне Правилника
и Одлуке и достави предлог Општинском већу општине
Димитровград.

- чланови радне
групе

Још ништа није
рађено по овом
закључку



299 28.08.2013 06-88/13-III/18-3 Усваја се предлог Правилника о новчаној помоћи
будућим супружницима.

- Општинско веће
- Рачуноводство

ОУ
ЗАВРШЕНО

300 28.08.2013 06-88/13-III/18-1
Усваја се предлог Правилника о остваривању права на
бесплатан превоз у градском и приградском саобраћају,
са изменaмa.

- Општинско веће
- Рачуноводство ОУ
- Служба за јавне

набавке

ЗАВРШЕНО

301 28.08.2013 06-88/13-III/18-2

Усваја се предлог Правилника о остваривању права на
повлашћени превоз за ученике Пиротског округа који
средњу школу похађају у Димитровграду, а имају
пребивалиште ван територије Општине Димитровград.

- Општинско веће
- Рачуноводство ОУ
- Служба за јавне

набавке

ЗАВРШЕНО

302 28.08.2013 06-88/13-III/18-17

Прихвата се спецификација инвентара за Планинарски
дом у с. Сенокос, те је потребно да се изврши његова
набавка и куповина, у складу са спецификацијом, када
се ребалансом буџета створе услови за реализацију и
плаћање.

- ЈП “ Спортско
туристички центар”
Димитровград

ЗАВРШЕНО

303 28.08.2013 06-88/13-III/18-17

1. Именује се Комисија за спровођење поступка израде
идејног решења изгледа грба и заставе Општине
Димитровград
2. Задатак Комисије је да објави конкурс и спроведе
поступак за израду идејног решења изгледа грба и
заставе Општине Димитровград.
Задатак Комисије је и да након спроведеног конкурса
изради нацрт одлуке о употреби грба и заставе и исти
достави Општинском већу ради достављања предлога
Скупштини општине на размтрање и усвајање.
3. Износ новчане накнаде за прва три предлога идејног
решења изгледа грба и заставе Општине Димитровград
је 30.000,00 динара., 20.000,00 динара. и 10.000,00
динара.
4. Рок за израду предлога идејног решења изгледа грба и
заставе Општине Димитровград је 60 дана од дана
објављивања конкурса.
5. Конкурс објавити у Службеном листу града Ниша,
званичном сајту Општине Димитровград и на ЈИП РТ

- чланови
Комисије

Комисија заседавала
само једном и
ништа даље у вези
тога није рађено



Цариброд.

304 28.08.2013 06-88/13-III/18-17

Усваја се захтев Веселинов Зорана из с. Мојинци , за
помоћ око завршетка започетог објекта у с. Мојинци ,
под условом да исти обезбеди дрвену грађу у складу са
достављеном спецификацијом , те ће након тога
Општина Димитровград пружити одобрену помоћ.

- Синиша Ранђелов
- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

305 12.09.2013 06-93/13-III/19-2
Утврђује се нацрт Одлуке о измени и допуни Статута
општине Димитровград и предлог упућује Скупштини
општине Димитровград на разматрање и усвајање.

- СО-е Димитровград ЗАВРШЕНО

306 12.09.2013 06-93/13-III/19-3

Утврђује се предлог да Калина Стоименов дипломирани
правник, буде одређена за лице које ће вршити послове
правне заштите имовинских права и интереса Општине
Димитровград и упућује Скупштини општине
Димитровград на разматрање и усвајање.

- СО-е Димитровград ЗАВРШЕНО

307 12.09.2013 06-93/13-III/19-4
Усваја се предлог Решења о утврђивању Стратешке
политике пописа средстава у јавној својини на
територији Општине Димитровград.

- радној групи ЗАВРШЕНО

308 12.09.2013 06-93/13-III/19-9
Усваја се предлог Акционог плана за усаглашавање са
критеријумима НАЛЕД-а у процесу БФЦ сертификације
Општине Димитровград.

- Саша Манчев ЗАВРШЕНО

309 12.09.2013 06-93/13-III/19-12

Општинско веће општине Димитровград упознато је са
захтевом за обештећење за повређеног играча на
турниру у малом фудбалу “ Димитровград 2013” бр.
400-758/2013-III од 03.09.2013.године

- председник
Организационог
одбора

ЗАВРШЕНО

310 12.09.2013 06-93/13-III/19-13

1. Одбија се захтев за суфинансирање НИУ “ Братство”,
бр. 400-783/2013-III од 11.09.2013.године.
2. НИУ “ Братство” упућује се на Конкурс за
финансирање програма у области јавног информисања
2014.године, као могућност за добијање финансијске
помоћи од стране Општине Димитровград.

- НИУ “ Братство” ЗАВРШЕНО

311 12.09.2013 06-93/13-III/19-16
Усваја се захтев МЗ Каменица, за финансијску подршку
за реконструкцију звоника у селу Каменица, бр. 400-
623/2013-III од 16.08.2013.године, у тој мери да

- МЗ Каменица ЗАВРШЕНО



Општина Димитровград, обезбеди и пружи помоћ у
виду дрвене грађе, у складу са достављеним пројектом и
спецификацијом.

312 12.09.2013 06-93/13-III/19-14
Одбацује се захтев Илијев Гоше из Димитровграда, ул.
Балканска бр. 144, за накнаду штете , бр. 400-589/2013-
III од 08.08.2013.године.

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

313 12.09.2013 06-93/13-III/19-15

1. Усваја се захтев “ Удружење пчелара Димитровград”,
за помоћ око посете сајму пчелара “ Ташмајдан” у
Београду, бр. 400-752/2013-III од 03.09.2013.године.
2. Општина Димитровград, пружиће помоћ у виду
финансирања превоза , у циљу посете Сајму пчеларства
„ Ташмајдан „ у Београду, 5 октобра 2013.године.
3. Новчана средства исплатиће се, у складу са Одлуком
о изменама и допунама Одлуке о буџету општине
Димитровград бр. 06-60/13-I/15-4 од 12.06.2013.године,
из раздео 1, глава 16 субвенције, функција 420, позиција
2, економска класификација 4511 услуге по уговору.

- Рачуноводство ОУ
- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

314 12.09.2013 06-93/13-III/19-17

Потребно је да КУД достави, Општинском већу
општине Димитровград, спецификацију , у којој ће бити
наведен тачан списак чланова КУД-а, који ће
учествовати на Међународном фолклорном фестивалу,
програм фестивала и укупни трошкови учешћа чланова
КУД-а на наведеном фестивалу.

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

315 12.09.2013 06-93/13-III/19-17

1. Усваја се захтев МЗ Барје-Било-Верзар, за поправку
пута Белеш- Прача- Барје-Врапча, бр. 344-92/2013-III од
10.09.2013.године, тако што ће се искористити
механизација која се већ налази близу наведеног пута.
2. Задужује се ЈП “ Комуналац, да изведе потребне
радове на поправци пута и након завршетка истих,
достави фактуру Општини Димитровград.

- Синиша Ранђелов
- ЈП “ Комуналац”
- МЗ-а

ЗАВРШЕНО

316 12.09.2013 06-93/13-III/19-17

1. Усваја се захтев СУР “ОАЗА” за суфинансирање
трошкова комуналних услуга, бр. 400-508/2013-III од
09.07.2013.године.
2. ЈП „ Комуналац“ Димитровград, ће убудуће сваку
трећу фактуру за извожење смећа из пословног

- Рачуноводство ОУ
- ЈП “ Комуналац”
- подносилац захтева

Овај договор
функционише
редовно, преко ЈП
„Комуналац“



комплекса ресторана „ Погановски манастир“,
достављати на уплату Општини Димитровград.

317 12.09.2013 06-93/13-III/19-16
Покреће се иницијатива за израду студије за грејање на
компримовани природни гас, од стране компаније
“ОВЕРГАС” из Републике Бугарске.

- Тамара Георгиев
Студија је завршена,
предмет спреман за
разматрање у СО

318 12.09.2013 06-93/13-III/19-7
Покреће се иницијатива за израду студије за
гасификацију Димитровграда, од стране компаније “
ОВЕРГАС” из Републике Бугарске.

- Тамара Георгиев
Ради се и
анализирају све
компоненте

319 12.09.2013 06-93/13-III/19-5

Утврђује се предлог Решења о именовању председника
и чланова Одбора за праћење и оцењивање реализације
Акционог плана Стратегије одрживог развоја Општине
Димитровград и предлог Решења упућује Скупштини
општине Димитровград на разматрање и усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО

320 12.09.2013 06-93/13-III/19-10

Усвајање захтева ЈИП РТ Цариброд, за одобрење
средстава за куповину камере, бр. 400-663/2013-III од
26.08.2013.године и обезбеђивање новчаних средстава за
куповину исте, разматраће се у оквиру ребаланса буџета
Општине Димитровград..

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

321

322 12.09.2013 06-93/13-III/19-11

Усваја се захтев ЈП “ Спортско туристички центар
Димитровград” за финансијска средства за поправку
кровне конструкције, бр. 400-676/2013-III од
28.08.2013.године и одобравају минимално неопходна
финансијска средства која су потребна за поправку
кровне конструкције, из разлога што кров хале
прокишњава, те јавно предузеће нема могућност да
несметано функционише.

- ЈП “ Спортско
туристички центар
Димитровград”

ЗАВРШЕНО

323 12.09.2013 06-93/13-III/19-17

1. Усваја се Програм за прославу празника Општине
Димитровград и преузима се финансијска обавеза, за
обезбеђење неопходних новчаних средства за
реализацију исте.
2. Прихватају се донације новчаних средстава и исте се
усмеравају искључиво на реализацију прославе

- Општинско веће ЗАВРШЕНО



празника Општине.

324 16.09.2013 06-95/13-III/20-1

1. Поводом обележавања дана Општине Димитровград
21.септембар, Општина Димитровград, организује
служење литургије и литија у цркви Рожденство
Пресвете Богородице, те се у том циљу одобрава
исплата новчаних средстава у висини од 30.000,00
динара , за потребе организације.
2. Одобрена новчана средства исплатиће се, у складу са
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Димитровград бр. 06-60/13-I/15-4 од
12.06.2013.године, из раздео 1, глава 2 скупштина
општине, функција 110, позиција 12, економска
класификација 4237 Обележавање значајних датума-
Дан Општине.

- Рачуноводство ОУ
- цркви ЗАВРШЕНО

325 16.09.2013 06-95/13-III/20-2

1. Одобрава се исплата новчаних средстава у висини по
500,00 динара,  ученицима првог разреда Гимназије “
Свети Кирил и Методи “ и средње Туристичке школе,
што укупно за 63( шесдесеттри) ученика износи
31.500,00 динара, на име субвенционисања дела
трошкова за куповину униформи.
2. Одобрена новчана средства исплатиће се, у складу са
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Димитровград бр. 06-60/13-I/15-4 од
12.06.2013.године, из раздео 1, глава 13 социјалне
помоћи, функција 070, позиција 10, економска
класификација 4727 накнада из буџет-стипендије-
Гимназија.

- Рачуноводство ОУ
- Гимназија” “ Свети

Кирил и Методи “
ЗАВРШЕНО

326 16.09.2013 06-95/13-III/20-3

1. Усваја се захтев Игњатов Богдана из с. Жељуша и
одобравају новчана средства, у износу од 3.000,00
динара месечно, за школску 2013/2014 годину, на име
помоћи у превозу сина Игњатов Стефана, од с. Жељуша
до Удружења хендикепираних лица “ Хендикеп”, ул.

- Рачуноводство ОУ
- Игњатов Богдан

Решено на други
начин-превоз врши
удружење
„Хендикеп“



Балканска бр.42 , у циљу похађања наставе за инклузију
особа ометених у развоју.
2. Одобрена новчана средства исплатиће се, у складу са
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Димитровград бр. 06-60/13-I/15-4 од
12.06.2013.године, из раздео 1, глава 13 социјалне
помоћи, функција 070, позиција 9, економска
класификација 4727 накнада за превоз ђака, преко
благајне Општинске управе општине Димитровград.

327 26.09.2013 06-98/13-III/21-3

Утврђује се нацрт Решења о образовању стручне
Комисије за израду годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног зељишта и
упућује предлог Скупштини општине Димитровград на
разматрање и усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО

328 26.09.2013 06-98/13-III/21-5

Прихвата се и потврђује записник и одлука о избору
најлепше окућнице, терасе и пословног простора за 2013
годину, достављена од стране Комисије за спровођење
акције избора.

- председник
Комисије ЗАВРШЕНО

329 26.09.2013 06-98/13-III/21-6
Прихвата се потписивање Споразума о сарадњи са
организацијом ORCA (Оранизација за поштовање и
бригу о животињама)

- Александар Игов ЗАВРШЕНО

330 26.09.2013 06-98/13-III/21-9

1. Усваја се молба Јотов Небојше, бр.15-1/2013-III од
16.09.2013.год. и  одобравају новчана средства у износу
од 50.000,00 динара, на име куповине 50(педесет)
примерака приручника за аниматоре и васпитаче под
називом Беле и зелене школе.
2. Одобрена новчана средства биће исплаћена
штампарији “SVEN “ D.O.O., у складу са Одлуком о
изменама и допунама Одлуке о буџету општине
Димитровград за 2013. годину, бр. 06-60/13-I/15-4 од
12.06.2013.год., из раздео 1, глава 1 председник општине
и општинко веће, функција 110,позиција 14, економска
класификација 4239 остале опште услуге.
3. Примерци приручника, биће подељени васпитачима у

- Рачуноводство
ОУ

- Јотов Небојша
ЗАВРШЕНО



предшколским установама и основној школи.

331 26.09.2013 06-98/13-III/21-12

1. Усваја се молба матураната гимназије „Свети Кирил и
Методи“ у Димитровграду, за донацију новчаних
средстава за ђачку екскурзију, у тој мери што ће бити
исплаћено 20.000,00 динара за два ђака, на текући рачун
превозника Зента М&Д, код ПРО КРЕДИТ БАНКЕ, бр.
220-109702-10.
2. Одобрена новчана средства исплатиће се из текуће
буџетске резерве , а у корист раздео 1, глава 13
социјалне помоћи, функција 070, позиција 10, економска
класификација 4727 накнада из буџет-стипендије-
Гимназија.

- гимназија” „ Свети
Кирил и Методи“

Није реализовано
због недоумице око
модела исплате

332 26.09.2013 06-98/13-III/21-14
Одбија се захтев ЈИП РТВ Цариброд, за разматрање
понуде за снимање новог серијала Ранка Рангелова „
Ранко шоу“ , бр. 400-666/2013-III од 27.08.2013.год.

- ЈИП РТВ Цариброд ЗАВРШЕНО

333 26.09.2013 06-98/13-III/21-16

1. Задужује се радна група у саставу Саша Марков-
председник радне групе , Зоран Петров заменик
председника општине, Гордана Ранчев директор ЈП “
Дирекција за изградњу и урбанизам” , Велин Николов
Начелник ОУ, Синиша Ранђелов члан Већа, да договори
и одржи састанак са Огранак Терна С.А., у циљу
договора.
2. Потребно је да се припреми и потпише уговор које ће
саобраћајнице на територији општине Димитровград,
користити тешка теретна возила чији је власник Огранак
Терна С.А., изврши анализа у којој мери су улице до
сада оштећене, те утврди новчана накнада коју ће иста
плаћати на име коришћења саобраћајница.

- чланови радне
групе

Уговор је урађен и
следи потписивање

334 26.09.2013 06-98/13-III/21-17

1. Општинско веће општине Димитровград, уважава све
достављене информације и наведене проблеме, и има их
у виду за наредни период.
2. Потребно је да Синиша Ранђелов и Гордана Ранчев,
прибаве и размотре предмер и предрачун радова за

- Народна
библиотека „ Детко
Петров“

- Синиша Ранђелов
- Гордана Ранчев

За санацију
потпорног зида ради
се пројекат и
предвиђена су
средства у буџету, а



санацију  потпорног зида уз ул. Сутјеска.
3. Задужује се ЈП “ Дирекција за изградњу и урбанизам
опптине Димитровград” , да уради пројекат комплетне
реконструкције библиотеке.
4.У погледу проблема грејања и кречења хола
библиотеке, биће предвиђена средства у буџету
општине за наредну 2014.год.

ради се и на
пројекту комплетне
реконструкције
библиотеке.

335 26.09.2013 06-98/13-III/21-18
Одбија се захтев организације „ Пријатељи деце
Србије“, за куповину комплета поводом дечје недеље,
бр. 400-813/2013-III од 18.09.2013.год .

- подносилац
захтева ЗАВРШЕНО

336 26.09.2013 06-98/13-III/21-19

1. Одбија се захтев манастира „ Свети Димитрије“, за
новчана средства за набавку звона, бр.400-704/2013-III
од 30.08.2013.године.
2. Задужује се Синиша Ранђелов члан Општинског већа,
да предузме адекватне мере за санацију крова
манастира.

- подносилац
захтева

- Синиша Ранђелов
ЗАВРШЕНО

337 26.09.2013 06-98/13-III/21-20

1. Именује се организациони одбор „ Турнира у малом
фудбалу за одборнике Скупштина општина и градова
широм Р. Србије
2. Задатак организационог одбора је израда Програма
турнира у малом фудбалу за одборнике Скупштина
општина и градова широм Р. Србије.

- члановима
организационог
одбора

ЗАВРШЕНО

338 26.09.2013 06-98/13-III/21-22

Одбија се захтев удружења грађана бугарске
националности и грађана осталих националности-
љубитеља бугарске културе као и обичаја југа Србије „
Балкан“ Ниш, за суфинансирање четвртог фестивала
мањина „ Дани изворне музике“.

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

339 26.09.2013 06-98/13-III/21-23
Одбија се захтев Ћирић Зорана из Димитровграда, бр.
400-825/2013-III од 23.09.2013.године, за плаћање
превоза, ради учешћа на изложби алпино коза у Нишу.

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

340 26.09.2013 06-98/13-III/21-24

1. Усваја се захтев Микија Илића, за рефундацију
путних трошкова, бр. 400-838/2013-III од
25.09.2013.године и одобравају новчана средства за
путне трошкове до Београда, ради преузимања награде

- Рачуноводство
ОУ

- подносилац
захтева

ЗАВРШЕНО



за филм „ Паметник“ који је као најбољи оцењен од
стране публике.
2. Одобрена новчана средства исплатиће се у складу са
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Димитровград за 2013.годину, бр. 06-60/13-
I/15-4 од 12.06.2013.год., из раздео 1, глава 11 ЈП
Локално информисање, функција 830, позиција 11,
економска класификација 4221 тр.служ.пут. у земљи.

341 26.09.2013 06-98/13-III/21-26

1. Усваја се идејно решење за постављање спомен бисте
“Васил Левски“ са уређењем околног простора.
2. Задужује се ЈП „Дирекција за изградњу и урбанизам
Димитровград“ да спроведе поступак јавне набавке и
покрене законску процедуру за добијање неопходних
дозвола.

- ЈП „ Дирекција за
изградњу и урбанизам
Димитровград“

ЗАВРШЕНО

342 26.09.2013 06-98/13-III/21-10

Задужује се Начелник ОУ, да организује да сва јавна
предузећа и установe са територије општине
Димитровград, доставе информације о висини новчаних
средстава потребних за исплату јубиларних награда,
основ исплате за сваког запошљеног и Општинско веће
обавести о истом, у циљу доношења коначне одлуке .

- Начелник ОУ ЗАВРШЕНО

343 26.09.2013 06-98/13-III/21-11

Формира се Комисија. Задатак Комисије је, да изврши
комплетну анализу и проверу рада школске кухиње у
ОШ” Христо Ботев” у Димитровграду и кухиње
предшколске установе “ 8 Септембар” у Димитровграду
и обавести Општинско веће о резултатима извршене
провере.

- чланови Комисије ЗАВРШЕНО

344 26.09.2013 06-98/13-III/21-21

Задужује се Драган Манчев Председник Скупштине
општине Димитровград, да упути допис, директорима
свих јавних предузећа и установа на територији
општине Димитровград, у смислу сугестије руководства
Општине Димитровград,  да уведу контролу радне
дисциплине, пауза и понашања за време радног времена
запослених.

- Драган Манчев ЗАВРШЕНО



345 26.09.2013 06-98/13-III/21-26

1. Обезбеђују се новчана средства, на име учешћа у
осигурању ученика гимназије “Свети Кирил и Методи”
у Димитровграду, од последица несрећног случаја за
школску 2013/2014 годину,  у висини од 300,00 динара
по ученику.
2. Одобрена новчана средства исплатиће се, у складу са
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Димитровград за 2013.годину, бр. 06-60/13-
I/15-4 од 12.06.2013.год., из раздео 1, глава 13, функција
070, позиција 10, економска класификација 4727
накнада из буџет -стипендије-Гимназија.

- Рачуноводство ОУ
- Осигуравајућа кућа
- гимназија „Свети
Кирил и Методи”

ЗАВРШЕНО

346 26.09.2013 06-98/13-III/21-26

Утврђује се предлог одлуке, за давање сагласности на
измене Уговора о оснивању Јавног комуналног
предузећа “ Регионална депонија Пирот“ и упућује
Скупштини општине Димитровград, на разматрање и
усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО

347 26.09.2013 06-98/13-III/21-26

Утврђује се предлог одлуке, за давање сагласности на
одлуку Управног одбора ЈКП” Регионална депонија
Пирот” Пирот, бр. 01/08-13 од 07.08.2013.год.,којом се
одобрава Јавном комуналном предузећу “ Комуналац”
Власотинце, привремено депоновање комуналаног
отпада на Регионалној депонији Пирот до краја
2013.године и утврђује накнада за депоновање у износу
од 17 евра по тони депонованог отпада, што у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан доношења одлуке износи 1936,46 динара
и упућује Скупштини општине Димитровград на
разматрање и усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО

348 26.09.2013 06-98/13-III/21-26

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о изменама и
допунама Правилника о систематизацији радних места
Општинске управе општине Димитровград, бр. 110-
29/13-02 од 25.09.2013.године.
2. Саставни део овог Закључка је Правилник о изменама
и допунама Правилника о систематизацији радних места
Општинске управе општине Димитровград, бр. 110-

- Начелнику ОУ
- Персонална

служба
- начелницима

одељења

ЗАВРШЕНО



29/13-02 од 25.09.2013.године.

349 26.09.2013 06-98/13-III/21-26

Формира се Комисија у следећем саставу:
- Тамара Георгиев члан Општинског већа
- Александар Игов члан Општинског већа
- Анита Милошев члан Општинског већа

Задатак Комисије је да изврши попис опреме која се
налази у Планинарском дому у с. Поганово, из
безбедоносних разлога и преда је на чување, на тај
начин што ће један део бити искоришћен за потребе
спровођења пописа средстава у јавној својини Општине
Димитровград, а други део биће дат на реверс

чланови Комисије ЗАВРШЕНО

350 26.09.2013 06-98/13-III/21-26 Утврђује се радно време Градске депоније
Димитровград.

- ЈП „ Комуналац“
Димитровград ЗАВРШЕНО

351 26.09.2013 06-98/13-III/21-26

Задужује се Служба за јавне набавке, да спроведе
поступак јавне набавке за финансирање организованог
превоза спортских клубова и чланова удружења грађана,
ради избора превозника, у циљу увођења контроле над
трошењем новчаних средстава из буџета општине за ту
намену.

- Служба за јавне
набавке

Планирано и
урађено у 2о14

352 26.09.2013 06-98/13-III/21-2

Усваја се Правилник о условима, начину и
критеријумима за доделу студентских стипендија
студентима са територије Општине Димитровград за
школску 2013/2014 годину, са изменама и допунама

- Општинско веће ЗАВРШЕНО

353 26.09.2013 06-98/13-III/21-26 Усваја се идејно решење постављања старог парног
ваљка са уређењем околног простора.

- ЈП „ Дирекција за
изградњу и урбанизам
општине
Димитровград“

ЗАВРШЕНО

354 26.09.2013 06-98/13-III/21-26

Утврђује се предлог за престанак мандата члану
Управног одбора ЈП “ Регионална депонија Пирот”
Ташков Василу - грађевинском инжењеру из
Димитровграда ул. Стара Планина бр. 3. и упућује
Скупштини општине Димитроград на разматрање и
усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО



355 26.09.2013 06-98/13-III/21-26

Утврђује се предлог за престанак мандата члану
Надзорног одбора Јавног предузећа „Регионална
депонија Пирот“ Пирот, Ангелов Сретену –
дипломираном економисти из Димитровграда ул.
Борачка бр. 55.

- СО-е ЗАВРШЕНО

356 26.09.2013 06-98/13-III/21-26

Утврђује се предлог за именовање члана Надзорног
одбора Јавног предузећа „Регионална депонија Пирот“
Пирот, САША АЛЕКСОВ – дипломирани менаџер, из
Димитровграда на период од четири године.

- СО-е ЗАВРШЕНО

357 5.11.2013 06-103/13-III/22-2

Утврђује се предлог Одлуке о усвајању извештаја о
пословању буџета Општине Димитровград за период
01.01-30.09.2013.год. и упућује Скупштини општине
Димитровград  на разматрање и усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО

358 5.11.2013 06-103/13-III/22-3

Утврђује се предлог Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о буџету Општине Димитровград и упућује
Скупштини општине Димитровград на разматрање и
усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО

359 5.11.2013 06-103/13-III/22-4

Утврђују се измене и допуне Комуналног програма
Општине Димитровград за 2013.год, које чине саставни
део предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
буџету Општине Димитровград.

- СО-е ЗАВРШЕНО

360 5.11.2013 06-103/13-III/22-5

Утврђује се предлог треће измене и допуне Комуналног
програма ЈП“ Дирекција за изградњу и урбанизам
Димитровград“ и упућује Скупштини општине
Димитровград, на разматрање и усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО

361 5.11.2013 06-103/13-III/22-6
Прихвата се информација о прегледу неизмирених
обавеза према добављачима за период од 01-01. до
31.10.2013.године.

- Општинско веће ЗАВРШЕНО

362 5.11.2013 06-103/13-III/22-11

Утврђује се нацрт Одлуке о висини стопе амортизације
пореза на имовину за територију Општине
Димитровград и упућује предлог Скупштини општине
Димитровград на разматрање и усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО

363 5.11.2013 06-103/13-III/22-12 Утврђује се нацрт Одлуке о одређивању зона и
најопремљеније зоне за потребе утврђивања пореза на - СО-е ЗАВРШЕНО



имовину, са следећим изменама и допунама :
- I ЗОНА-најопремљенија зона, став 2. брише се „ у
улици Кирило и Методи, на тргу Строшена Чешма „
- V ЗОНА- брише се реч “ Забрђа”
и упућује предлог Скупштини општине Димитровград
на разматрање и усвајање.

364 5.11.2013 06-103/13-III/22-14

Утврђује се нацрт Одлуке о утврђивању висине стопе
пореза на имовину, са следећим изменама и допунама:
- у чл. 2. ст. 1. тач. 1. која гласи : „ на права на
непокретности пореског обвезника који води пословне
књиге, брише се 0,4 % и додаје „ 0,3%“
- у чл. 2. ст.1. тач. 2. која гласи : „ на права на
пољопривредно и шумско земљиште код обвезника који
не води пословне књиге, брише се (где је основица
катастарски приход), „ 0,00%“
и упућује предлог Скупштини општине Димитровград
на разматрање и усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО

365 5.11.2013 06-103/13-III/22-18

Даје се сагласност на измене и допуне Статута ЈП
„Спортско туристички центар Димитровград“ и упућује
предлог Скупштини општине Димитровград на
разматрање и усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО

366 5.11.2013 06-103/13-III/22-19

Утврђује се предлог, да дипломирани правник Наташа
Каменов из Димитровграда, ул. Балканска бр. 14/3, буде
одређена за лице које ће обављати послове Саветника за
заштиту права пацијената, на период од 4(четри) године
и упућује Скупштини општине Димитровград на
разматрање и усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО

367 5.11.2013 06-103/13-III/22-26
Одбацује се захтев Ставров Тодора из Димитровграда,
ул.Софијска бр.18а, за накнаду штете, бр. 400-826/2013-
III од 23.09.2013.године.

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

368 5.11.2013 06-103/13-III/22-27

Утврђује се нацрт Одлуке о установљењу права трајне
службености на катастарским парцелама у КО Гојин
Дол и  КО Жељуша које се налазе на траси изградње
водовода за насеље  Гојин Дол у склопу система за
снабдевање водом града Димитровграда са пратећим

- СО-е ЗАВРШЕНО



насељима и упућује предлог Скупштини општине
Димитровград на разматрање и усвајање.

369 5.11.2013 06-103/13-III/22-28

Утврђује се нацрт Одлуке о прибављању непокретности-
делова катастарских парцела број 4079, 4069,4070,  4071,
све у КО Димитровград у површини према скици, која
ће бити урађена од стране „Гео- систем „ Ниш, ради
изградње приступног пута, који ће да се надовеже на
општински пут Димитровград - Паскашија, одмах иза
моста на аутопуту, по цени од 4,5 еура по м2 у
динарској противвредности по средњем курсу еура на
дан исплате и упућује предлог Одлуке, Скупштини
општине Димитровград на разматрање и усвајање.

- СО-е Одлука усвојена

370 5.11.2013 06-103/13-III/22-40

Урадити пројекат парцелације на кат.парцелама бр.646,
645, 644/2 и 648/1 КО Димитровград, како би нове међне
линије новоформираних катастарских парцела пратиле
фактичко стање на терену, а из разлога што Општина
Димитровград дуги низ година користи за прилаз
паркинг простору и гаражама на сувласничкој кат
парцели бр.648/1, део кат парцеле бр.646 у површини од
13,7 м2 чији су сукорисници  Билали Синан и Еленков
Станимир обоје из Димитровграда. За израду
урбанистичког пројекта парцелације овлашћује се
овлашћена фирма „ Гео систем плус ДОО из Ниша.
Овлашћена фирма „ Гео систем плус ДОО из Ниша
урадила је предлог  парцелације кат парцела бр.646, 645,
644/2 и 648/1 КО Димитровград,  дана
14.07.2013.године.
Општинско веће даје сагласност на горе наведени
предлог  парцелације кат парцела бр.646, 645, 644/2 и
648/1 КО Димитровград.

-одељењу за
урбанизам,
грађевинарство,имови
нско правне послове и
комунално стамбену
делатност

Пројекат је у току ,
али поједина
предузећа, као
„Сточар“,
„Балкан“… које
треба да дају
сагласност, још
нису урадили то

371 5.11.2013 06-103/13-III/22-34

1. Ставља се ван снаге тач. 2. закључка Општинског
већа бр. 06-88/13-III/18-10 од 27.08.2013.год. о раду
лекара специјалиста у Дому здравља Димитровград у
погледу укидања долазака.

- Дом здравља
Димитровград

Офталмолог долази,
хирург не.



2. Од 11.новембра 2013.године, поново се уводи
долазак лекара специјалиста и то:
- офталмолога - два пута месечно
- хирурга - два пута месечно

372 5.11.2013 06-103/13-III/22-35

Усваја се предлог енергетског менаџера на пројекту „
Платформа за енергетско планирање“ , да се за
реализацију Анализе енергетске ефикасности која је
буџетом пројекта одређена на 3.500,00 м2, изабере
зграда гимназије „ Св.Св. Кирило о Методије „ у
Димитровграду, као јавни објекат који највише одговара
постављеним условима.

- менаџер пројекта ЗАВРШЕНО

373 5.11.2013 06-103/13-III/22-25

На предлог Комисије за пословни простор, усваја се
захтев Младенов Емила из Димитровграда,
ул.Балканска,бр.82, за продужење закупа пословног
простора, бр.361-21/13-III од 22.08.2013.год. по основу
Уговора о закупу пословног простора бр. 400-433/2013-
II од  07.06.2013.год., Анекса I Уговора о закупу
пословног простора бр. 400-433/2013-II-1 од
11.06.2013.године и Анекса II Уговора о закупу
пословног простора бр. 400-433/2013-2-II од
04.07.2013.године, за наредни период од 4 године, почев
од истека рока из претходно наведеног уговора.
Анекс уговора о  закупу пословног простора из ст. 1.
овог закључка, закључују Председник општине
Димитровград и подносилац захтева Емил Младенов из
Димитровграда, ул.Балканска,бр.82, у складу са чл. 37.
Одлуке о давању у закуп и давање на коришћење
пословног простора 06-60/13-I/15-12 од
12.06.2013.године.
Закључак је коначан.

- Имовинско правна
служба
- подносилац захтева

ЗАВРШЕНО

374 5.11.2013 06-103/13-III/22-25

Усваја се захтев ЈП „Спортско туристички центар“, за
доношење одлуке о расписивању огласа за давање у
закуп пословног простора, бр. 361-23/2013-III од
03.09.2013.године и упућује предлог Одлуке о давању у

- СО-е
Оглас расписан,
нема
заинтересованих



закуп пословног простора у анексном делу приземља
Спортске хале у Димитровграду, ул. Теслина бб,
Скупштини општине Димитровград на разматрање и
усвајање.

375 5.11.2013 06-103/13-III/22-10

Утврђује се предлог Комуникационог плана пројекта
регионалног управљања чврстим комуналним отпадом
Пирот и упућује Скупштини општине Димитровград на
разматрање и усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО

376 5.11.2013 06-103/13-III/22-41
Извештај о раду ЈП „ Комуналац“ Димитровград за
2012. годину, упућује се на разматрање и усвајање
Скупштини општине Димитровград.

- СО-е ЗАВРШЕНО

377 5.11.2013 06-103/13-III/22-40

1. Усваја се захтев Димов Веселина из Димитровграда,
за доделу новчаних средстава, бр. 400-1030/2013-III од
01.11.2013.год., на име накнаде штете причињене на
аутомобилу у ул. Кирило и Методи, одвајањем решетке
за прикупљање атмосферске воде и одобравају новчана
средства у износу од 13.800,00 динара.
2. Одобрена новчана средства исплатиће се из текуће
буџетске резерве, а у корист позиције раздео 1, глава 3
општинска управа, функција 130, позиција 35,
економска класификација 4831 судски трошкови.

- Рачуноводство
ОУ

- подносилац
захтева

ЗАВРШЕНО

378 5.11.2013 06-103/13-III/22-41
1. Именује се Привредни савет
2. Привредни савет се именује на време трајања мандата
Општинског већа.

- чланови
Привредног савета ЗАВРШЕНО

379 5.11.2013 06-103/13-III/22-7
Усваја се предлог Програма зимског одржавања
општинских путева и улица у граду за период од
01.11.2013.год. до 30.03.2014.год.

- ЈП “ Дирекција за
изградњу и урбанизам
Димитровград“
- Синиша Ранђелов
- ЈП „ Комуналац“

ЗАВРШЕНО

380 5.11.2013 06-103/13-III/22-9 Прихвата се  информација о обезбеђењу услова за
почетак грејне сезоне. - Општинско веће ЗАВРШЕНО

381 5.11.2013 06-103/13-III/22-15
1. Усваја се захтев ЈП „ПТТ саобраћаја „Србија“ за
ослобађање од плаћања комуналне таксе за истицање
фирме на пословном простору, бр. 2013-95454/3 од

- ЛПА ЗАВРШЕНО



21.08.2013.године и истo ослобађа од плаћања наведене
таксе у сеоским насељима Поганово, Каменица и
Смиловци.
2. Прописани износ комуналне таксе за истицање фирме
на пословном простору:
- у Димитровграду, остаје у пуном износу,
- у с. Жељуша се умањује за 40 % од укупног износа
таксе утврђеног Одлуком о  локалним комуналним
таксама

382 5.11.2013 06-103/13-III/22-24
Прихвата се Извештај радној групи за спровођење
пописа средстава у јавној својини на територији
Општине Димитровград.

- Бригита Тошев ЗАВРШЕНО

383 5.11.2013 06-103/13-III/22-30
Задужује се стручна служба ЈП „ Комуналац“
Димитровград, да изађе и утврди стање на лицу места,
те изради предлог за извођење неопходних радова.

- ЈП “ Комуналац”
- Синиша Ранђелов ЗАВРШЕНО

384 5.11.2013 06-103/13-III/22-32
Одбија се резервација (понуда) Аlliance international
media, за предстaвљање Општине Димитровград, на
сајту www.invest-serbia.info.

- Тамара Георгиев ЗАВРШЕНО

385 5.11.2013 06-103/13-III/22-40

Усваја се захтев Новаковић Драгане из Димитровграда,
ул. Каравелов бр.13, студента друге године Педагошке
академије у Пироту, за обезбеђивање бесплатне месечне
аутобуске карте до Пирота.

- Бригита Тошев
- подносилац

захтева
ЗАВРШЕНО

386 5.11.2013 06-103/13-III/22-39
Одбија се захтев Стаменов Миле из с. Гуленовци, за
новчану помоћ, бр. 400-818/2013-III од
19.09.2013.године.

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

387 5.11.2013 06-103/13-III/22-39

1. Потребно је, да се подносилац захтева обрати
Општинском центру за социјални рад, ради поновног
остваривања права на новчану социјалну помоћ.
2. Одобрава се, бесплатна месечна аутобуска карта до
Пирота, Славчев Андрији, ученику средње школе, до
остваривања права на новчану социјалну помоћ.

- Општински центар
за социјални рад
- Бригита Тошев
- подносилац захтева

ЗАВРШЕНО

388 5.11.2013 06-103/13-III/22-39
Одбијају се захтеви Аривовић Данице из
Димитровграда, ул. Христо Ботев бр. 6а, за одобравање
средстава за репрограмирање дуговања за електричну

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО



енергију бр. 400-751/2013-III од 03.09.2013.год. и  за
доделу помоћи у грађевинском материјалу, бр. 400-
779/2013-III од 10.09.2013.године.

389 5.11.2013 06-103/13-III/22-39
Потребно је, да се подносилац захтева обрати
Општинском центру за социјални рад, ради добијања
новчаних средстава за куповину школског прибора.

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

390 5.11.2013 06-103/13-III/22-39

Задужују се Синиша Ранђелов члан Општинског већа и
Александар Игов члан Општинског већа, да изврше
увид стања на лицу места и доставе предлог одлуке
Општинском већу.

- Синиша Ранђелов
- Александар Игов

Очекују се технички
услови Електро
дистрибуције

391 5.11.2013 06-103/13-III/22-40

Задужују се Синиша Ранђелов члан Општинског већа и
стручна служба, да изврше увид стања на лицу места ,
размотре могућност решавања проблема атмосферских
вода које се сливају у плац који се налази на крају ул.
Светосавска, на коме је у току изградња куће и доставе
предлог одлуке Општинском већу.

- Синиша Ранђелов
- стручна служба

Технички треба да
се реши у наредном
периоду

392 5.11.2013 06-103/13-III/22-22

1. Усваја се захтев Опште болнице у Пироту, за
донацију средстава ради поправке ЦТ скенера у Служби
за радиолошку дијагностику Опште болнице Пирот и
одобравају новчана средства у износу од 200.000,00
динара.
2. Одобрена новчана средства исплатиће се, у складу са
финансијским могућностима општинског буџета.

- Рачуноводство ОУ
- подносилац захтева Није реализовано

393 5.11.2013 06-103/13-III/22-30

Усваја се захтев OШ „ Христо Ботев“ , за обезбеђивање
паркинг места, бр. 344-109/2013-III од 25.10.2013.год и
задужује стручна служба ЈП „ Комуналац“
Димитровград, да изврши санацију шахте на месту на
коме је била постављена трафика ( ул. Светозара
Марковића), изврши увид на лицу места, предложи
начин за обезбеђивање паркинг места, те након
извођења потребних радова, постави ознаку да се
наведени паркинг односи само на запослене у основноj
школи.

- ЈП “ Комуналац”
- Синиша Ранђелов
- подносилац захтева

ЗАВРШЕНО



394 5.11.2013 06-103/13-III/22-37
Усваја се захтев Милев Спаске из с. Жељуша, за
пребацивање задужења на име Стојчев Николе, бр.323-
136/2013-III од 12.09.2013.год.

- Александар Игов
- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

395 5.11.2013 06-103/13-III/22-37

1. Пољопривредно газдинство Свеклеј Љубише из села
Смиловци није учествовало на конкурсу Фонда за развој
пољопривреде , и самим тим пропустило прилику да
конкурише за доделу средстава за реконструкцију и
адаптацију објекта за држање крава.
2. Средства намењена субвенционисању пољопривредне
производње користе се у сагласности са Програмом
подрђке пољопривредне политике и политике руралног
развоја општине Димитровград, за текућу годину и на
основу аката који  произилазе из истог.

- Александар Игов
- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

396 5.11.2013 06-103/13-III/22-38

1. Задужује се Синиша Ранђелов, члан Општинског већа,
да изврши увид стања на лицу места и достави извештај
о висини трошкова за санирање објекта бивше школе у
с. Радејна.
2. Потребно је да се у буџету за 2014.годину, предвиде
новчана средства, у висини од 200.000,00 динара за МЗ
Радејна и санацију наведеног објекта.

- Синиша Ранђелов
- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

397 5.11.2013 06-103/13-III/22-38

1. Усваја се захтев Савета МЗ Сенокос, за новчану
помоћ за санацију школске зграде и одобрававају
новчана средства у висини од 150.000,00 динара, на име
помоћи у виду грађевинског материјала.
2. Задужује се Синиша Ранђелов, да предузме неопходне
мере за спровођење закључка Општинског већа.

- Синиша Ранђелов
- подносилац захтева Реализација у току

398 5.11.2013 06-103/13-III/22-38

Задужује се Синиша Ранђелов да са извођачем радова,
изврше увид стања на лицу места, те исти достави
Општинском већу, понуду за постављање олука на
објекту Дома културе у МЗ Гојин Дол.

- Синиша Ранђелов
- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

399 5.11.2013 06-103/13-III/22-41

1.Усваја се захтев за измирење дуговања по опомени
пред утужење и одобравају се новчана средства у износу
од 319,00 динара, МЗ Жељуша, на име измирења
дуговања.
2. Одобрена новчана средства исплатиће се, у складу са

- Рачуноводство ОУ
- подносилац захтева ЗАВРШЕНО



Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Димитровград за 2013.годину, из бр. 06-60/13-
I/15-4 од 12.06.2013.год., из раздео 1, глава 19
комунална и путна област, функција 620, позиција 14,
економска класификација 4819 дотација помоћ месним
заједницама.

400 5.11.2013 06-103/13-III/22-40

Одбија се захтев Соколов Ивана из Димитровграда, ул.
Балканска бр. 150, за сагласност за израду пројекта
исправке граница суседних парцела за кп.бр. 1128 КО
Димитровград, бр. 464-25/2013-IV од 29.08.2013.године.

- Грађевинска служба
- Имовинско-правна
служба

- подносилац
захтева

ЗАВРШЕНО

401 5.11.2013 06-103/13-III/22-40

Прихватају се достављене информације и обавештава
Јеленков Дијана из Димитровграда, да у датом тренутку
не постоји потреба за образовним профилом
дипломирани филолог, те се тиме ослобађа обавеза
прописаних чл. III.ст. 2. Уговора о стипендирању,
закљученог између корисника и даваоца стипендије.

- подносилац
захтева ЗАВРШЕНО

402 5.11.2013 06-103/13-III/22-41

1. Формира се Комисија за контролу реализације
пројеката удружења у складу са потписаним уговорима.
2. Задатак Комисије је контрола утрошка средстава за
реализацију пројеката удружења.

- чланови Комисије ЗАВРШЕНО

403 5.11.2013 06-103/13-III/22-36

Задужује се грађевинска служба да изврши увид стања
на лице места и Општинском већу, достави предлог
решења, предмер и предрачун трошкова за извођење
радова на санацији потпорног зида.

- Синиша Ранђелов
- Грађевинска служба

Није урађено, у
плану је за ову
грађевинску сезону

404 5.11.2013 06-103/13-III/22-40
Одбија се захтев УТР К-10, ул. Миливоја Манића бр.
3/а, Пирот, за дотирање у гориву, бр. 400-890/2013-III од
04.10.2013.године.

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

405 5.11.2013 06-103/13-III/22-41
Усваја се извештај КУД-а о путовању у Грчку са
финансијским извештајем, бр. 400-957/2013-III од
17.10.2013.године.

- Рачуноводство ОУ ЗАВРШЕНО

406 5.11.2013 06-103/13-III/22-8
Задужују се Синиша Ранђелов члан Општинског већа и
Саша Марков, саобраћајни инспектор, да обаве разговор
са представником „ Јеремић „ превоз, прибаве у писаној

- Синиша Ранђелов
- Саша Марков ЗАВРШЕНО



форми, извештај о припремама превоза у зимским
условима на територији општине Димитровград и исти
доставе Општинском већу.

407 5.11.2013 06-103/13-III/22-41

1. Усваја се захтев Mарков Александра из
Димитровграда, за новчана средства за вантелесну
оплодњу Душице Трајковић-Марков, бр. 400-953/2013-
III од 16.10.2013.године, на име помоћи.
2. Потребно је да подносилац захтева, достави
Општинском већу, рачун о висини трошкова за
вантелесну оплодњу.

- Рачуноводство ОУ
- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

408 5.11.2013 06-103/13-III/22-33

1. Покреће се иницијатива „ Лакше до пензије“.
2. Задужује се персоналана служба општине, да распише
јавни оглас за подношење захтева од стране грађана,
који до остваривања права на старосну пензију имају до
три године, у циљу утврђивања броја грађана који
испуњавају наведени услов, израде Програма за
спровођење иницијативе и  предвиђања новчаних
средстава у општинском буџету за спровођење истог.

- Предраг Зарков Комплетан пројекат
завршен  маја 2о14

409 5.11.2013 06-103/13-III/22-41

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о изменама и
допунама Правилника о систематизацији радних места
Општинске управе општине Димитровград, бр.110-
34/13-02 од 04.11.2013.године.
Саставни део Закључка је и Правилник о изменама и
допунама Правилника о систематизацији радних места
Општинске управе општине Димитровград, бр.110-
34/13-02 од 04.11.2013.године.

- Начелнику ОУ
- Начелницима
Оделења
- Персоналној служби

ЗАВРШЕНО

410 5.11.2013 06-103/13-III/22-37

Прихвата се, предлог Комисије за доделу робног
кредита приплодних оваца, да се Дејанов Божи, дозволи
одлагање враћања рате и да се преостало задужење
врати у року који је дефинисан уговором.

- Александар Игов
- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

411 5.11.2013 06-103/13-III/22-37

Прихвата се, предлог Комисије за распоређивање
враћених и узетих крава увежених из Аустрије , да се
дозволи претпотписивање уговора и пребацивање
задужења на име Виденов Добрин, због спајања два
газдинства.

- Александар Игов
- подносилац захтева ЗАВРШЕНО



412 5.11.2013 06-103/13-III/22-41

1. Пољопривредно газдинство Алексов Васила из села
Пртопопинци није учествовало на конкурсу Фонда за
развој пољопривреде , и самим тим пропустило прилику
да конкурише за доделу средстава за реконструкцију и
адаптацију објекта за држање крава.
2. Средства намењена субвенционисању пољопривредне
производње користе се у сагласности са Програмом
подршке пољопривредне политике и политике руралног
развоја општине Димитровград, за текућу годину и на
основу аката који  произилазе из истог.
3. Због губитка телета услед напада вукова, Алексов
Василу из с. Пртопопинци, биће додељено приплодно
грло у складу са могућностима.

- Александар Игов
- подносилац захтева

Приплодно грло још
увек није додељено

413 5.11.2013 06-103/13-III/22-16
Не даје се сагласност за потписивање Уговора о начину
регулисања међусобних односа између ЈП „ Железнице
Србије „ и Општине Димитровград.

- Општинско веће ЗАВРШЕНО

414 5.11.2013 06-103/13-III/22-17

Усваја се предлог Решења којим се одбија као
неоснована, жалба Привредног друштва за дистрибуцију
електричне енергије“ Југоисток“ д.о.о. са пословним
седиштем у Нишу, ул. Булевар Зорана Ђинђића 46а,
Огранак „ Електродистрибуција Пирот из Пирота“ , ул.
Таковска бр. 3, ПИБ: 104196932, изјављена против
решења Општине Димитровград-Општинске управе –
Одељења за привреду и финансије-Одсек за пореску
администрацију број: 418-1/928-1/10/2011 од
25.07.2011.године.

- Имовинско правна
служба ЗАВРШЕНО

415 5.11.2013 06-103/13-III/22-13
Усваја се предлог Решења о коефицијентима за
утврђивање пореза на имовину за непокретности
обвезника који води пословне књиге.

- ЛПА ЗАВРШЕНО

416 5.11.2013 06-103/13-III/22-41

1. На основу извештаја ветеринарске амбуланте „ DEEP
VET“ , крава дата на држање Илиев Виктору треба да се
искључи из приплода због трајних промена
репродуктивних органа.
2. Због немогућности за смањење броја приплодних грла
и надокнаде целокупне вредности грла на основу

- Александар Игов ЗАВРШЕНО



осигурања исто се даје Саши Николов на држање.

417 20.11.2013 06-112/13-III/23-1

1. Усваја се захтев ЈП „Комуналац“ Димитровград, за
учешће у Програму стручна пракса 2013.год. бр. 111-
52/2013/02-IV од 05.11.2013.год. и одобрава учешће у
програму за следећа лица:
2. Усваја се захтев Центра за социјални рад,
Димитровград, за учешће у Програму стручна пракса
2013.год. бр.111-54/2013/02- IV од 05.11.2013.год. и
одобрава учешће у програму за следеће лице:
Одбија се, захтев Центра за социјални рад,
Димитровград, за учешће у програму једног
незапосленог лица са високом школском спремом -
социјални радник, из разлога непостојања лица са
наведеним образовним профилом на евиденцији
Националне службе за запошљавање.
3. Усваја се захтев Општинске управе општине
Димитровград, за учешће у Програму стручна пракса
2013.год. бр.112-42/2013/02- IV од 05.11.2013.год. и
одобрава учешће у програму за следећа лица:
4. Усваја се захтев ЈП”Спорско туристички центар” , за
учешће у Програму стручна пракса 2013.год. бр.111-
51/2013/02- IV од 05.11.2013.год. и одобрава учешће у
програму за следећа лица:
Одбија се захтев, ЈП”Спортско туристички центар
Димитровград” , за учешће у програму дипломираног
правника, из разлога непостојања лица запосленог у
јавном предузећу, које испуњава услове из јавног
позива.
5. Усваја се захтев ЈП” Дирекција за изградњу и
урбанизам општине Димитровград” , за учешће у
Програму стручна пракса 2013.год. бр.111-50/2013/02-
IV од 05.11.2013.год. и одобрава учешће у програму за
следећа лица:

- подносиоцима
захтева
- персонална служба

ЗАВРШЕНО



6. Усваја се захтев ПУ “ 8 Септембар” , за учешће у
Програму стручна пракса 2013.год. бр.111-53/2013/02-
IV од 05.11.2013.год. и одобрава  учешће у програму за
следећа лица:
7. Усваја се захтев ОШ” Христо Ботев” , за учешће у
Програму стручна пракса 2013.год. бр.111-55/2013/02-
IV од 05.11.2013.год. и одобрава учешће у програму за
следећа лица:
8. Усваја се захтев Дома здравља Димитровград, за
учешће у Програму стручна пракса 2013.год. бр.111-
49/2013/02- IV од 05.11.2013.год. и одобрава учешће у
програму за следећа лица:
9. Усваја се захтев Центра за културу, за учешће у
Програму стручна пракса 2013.год. бр.111-57/2013/02-
IV од 05.11.2013.год. и одобрава учешће у програму за
следећа лица:

418 20.11.2013 06-112/13-III/23-5

1. Врши се измена у тачци 1. закључка Општинског већа
општине Димитровград о формирању Комисије за
контролу реализације пројеката удружења у складу са
потписаним уговорима, бр.06-103/13-III/22-41 од
05.11.2013.године, на тај начин што се брише „Саша
Манчев, КЛЕР - члан Комисије“
2. У свему осталом, закључак Општинског већа општине
Димитровград о формирању Комисије за контролу
реализације пријеката удружења у складу са потписаним
уговорима, бр. 06-103/13-III/22-41 од 05.11.2013.године,
остаје непромењен.

- члановима
Комисије ЗАВРШЕНО

419 20.11.2013 06-112/13-III/23-2

Разрешавају се чланови Локалног савета за
запошљавање, именовани решењем Општинског већа
општине Димитовград, бр. 06-2/13-III/2 од
09.01.2013.године.

- Одсек за локални
економски развој ЗАВРШЕНО

420 20.11.2013 06-112/13-III/23-3 Усваја се предлог Решења о образовању Локалног
савета за запошљавање.

- Одсек за локални
економски развој ЗАВРШЕНО



421 20.11.2013 06-112/13-III/23-3 Образује се локални Савет за запошљавање на
територији Општине Димитровград.

- члановима Савета
- Одсеку за локални
економски развој

ЗАВРШЕНО

422 20.11.2013 06-112/13-III/23-4

Прихвата се, предлог листе кандидата за доделу
студентских стипендија за школску 2013/2014 годину,
утврђена од стране Комисије за доделу студентских
стипендија општине Димитровград.

- Општинско веће ЗАВРШЕНО

423 26.11.2013 06-113/13-III/24-1

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ
МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ  ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2014.
ГОДИНУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

- ЛПА ЗАВРШЕНО

424 02.12.2013 06-115/13-III/25-1

Врши се измена и допуна Правилника о условима,
начину и критеријумима за доделу студентских
стипендија студентима са територије општине
Димитровград за школску 2013/2014 годину

- чланови Комисије ЗАВРШЕНО

425 02.12.2013 06-115/13-III/25-2

1. Усваја се предлог Комисије за доделу студентских
стипендија-коначна ранг листа кандидата за доделу
студентских стипендија.
2. За прву годину студија, додељују се 8 (осам)
стипендија.
3. За остале године студија, додељују се 32
(тридесетдве) стипендије

- чланови Комисије ЗАВРШЕНО

426 09.12.2013 06-118/13-III/26-2

Утврђује се нацрт Одлуке о оснивању буџетског Фонда
за развој пољопривреде и руралног подручја општине
Димитровград и упућује предлог Скупштини општине
Димитровград, на разматрање и усвајање, са изменама и
допунама

- СО-е ЗАВРШЕНО

427 09.12.2013 06-118/13-III/26-3

Утврђује се нацрт Одлуке о оснивању буџетског Фонда
за развој туризма општине Димитровград и упућује
предлог Скупштини општине Димитровград, на
разматрање и усвајање, са изменама и допунама

- СО-е ЗАВРШЕНО

428 09.12.2013 06-118/13-III/26-4 Утврђује се нацрт Одлуке о оснивању буџетског Фонда
за привредни развој општине Димитровград и упућује - СО-е ЗАВРШЕНО



предлог Скупштини општине Димитровград,  на
разматрање и усвајање, са изменама и  допунама

429 09.12.2013 06-118/13-III/26-5

1. Утврђује се  предлог Одлуке о буџету Општине
Димитровград за 2014.годину и исти упућује
Скупштини општине Димитровград,  на разматрање и
усвајање.
2. Утврђује се предлог Комуналног програма ЈП „
Дирекција за изградњу и урбанизам општине
Димитровград“ који чини саставни део Одлуке о буџету
Општине Димитровград за 2014.годину.

- СО-е ЗАВРШЕНО

430 09.12.2013 06-118/13-III/26-6

Утврђује се нацрт Одлуке о накнади за уређивање
грађевинског земљишта и упућује предлог Скупштини
општине Димитровград, на разматрање и усвајање, са
изменама

- СО-е ЗАВРШЕНО

431 09.12.2013 06-118/13-III/26-7
Утврђује се предлог Одлуке о висини боравишне таксе и
исти упућује Скупштини општине Димитровград на
разматрање и усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО

432 09.12.2013 06-118/13-III/26-8
Утврђује се нацрт Одлуке о локалним комуналним
таксама и упућује предлог Скупштини општине
Димитровград,  на разматрање и усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО

433 09.12.2013 06-118/13-III/26-9

Утврђује се нацрт Одлуке о висини накнаде за услуге
које врши Општинска управа и предлог упућује
Скупштини општине Димитровград,  на разматрање и
усвајање

- СО-е ЗАВРШЕНО

434 09.12.2013 06-118/13-III/26-10

Утврђује се нацрт Одлуке о висини накнаде за рад
председника и чланова надзорних одбора свих јавних
предузећа чији је оснивач СО Димитровград и упућује
предлог Скупштини општине Димитровград, на
разматрање и усвајање

- СО-е ЗАВРШЕНО

435 09.12.2013 06-118/13-III/26-11

Утврђује се предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о
давању у закуп и давању на коришћење пословних
простора и исти упућује Скупштини општине
Димитровград, на разматрање и усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО



436 09.12.2013 06-118/13-III/26-12

Утврђује се предлог измена и допуна Одлуке о отуђењу
и давања у закуп грађевинског земљишта у својини
општине и исти упућује Скупштини општине
Димитровград, на разматрање и усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО

437 09.12.2013 06-118/13-III/26-13

Прихвата се иницијатива Председника СО-е
Димитровград, за повећање износа дневница одборника
Скупштине општине Димитровград, односно процента у
Одлуци на 80 % од дневнице за службено путовање у
земљи.

- СО-е ЗАВРШЕНО

438 09.12.2013 06-118/13-III/26-14

Утврђује се предлог Одлуке о измени и допуни
оснивачког акта ЈИП „ РТ Цариброд“ Димитровград, бр.
06-13/13-I/9-6 од 07.03.2013.год. и исти упућује
Скупштини општине Димитровград, на разматрање и
усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО

439 09.12.2013 06-118/13-III/26-15

Усваја се предлог Решења којим се одбија као
неоснована, жалба Привредног друштва за дистрибуцију
електричне енергије“ Југоисток“ д.о.о. са пословним
седиштем у Нишу, ул. Булевар Зорана Ђинђића 46а,
Огранак „ Електродистрибуција Пирот из Пирота“ , ул.
Таковска бр. 3, ПИБ: 104196932, изјављена против
решења Општине Димитровград-Општинске управе –
Одељења за привреду и финансије-Одсек за пореску
администрацију број: 418-1/55/2012 од
18.05.2012.године.

- ЛПА
- Имовинско правна
служба

ЗАВРШЕНО

440 09.12.2013 06-118/13-III/26-16

Утврђује се нацрт Одлуке о начину финансирања
пројеката удружења из буџета општине Димитровград и
упућује предлог Скупштини општине Димитровград, на
разматрање и усвајање, са следећом допуном:
- у називу Одлуке, додаје се “ за 2014. годину”

- СО-е ЗАВРШЕНО

441 09.12.2013 06-118/13-III/26-16

Утврђује се нацрт Одлуке о условима и начину
финансирања потреба и интереса у области спорта на
територији општине Димитровград за 2014.годину и
упућује предлог Скупштини општине Димитровград, на
разматрање и усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО



442 09.12.2013 06-118/13-III/26-16

Прихвата се иницијатива Председника општине, за
продужење рока до 31.12.2014.године, за смањење плата
изабраних, именованих и постављених лица у Општини
Димитровград и то за исти износ смањења као у Одлуци
од 12.06.2013.године, и упућује предлог Скупштини
општине Димитровград, на разматрање и усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО

443 09.12.2013 06-118/13-III/26-16

Утврђује се нацрт Одлуке о измени Одлуке о буџетском
Фонду за заштиту животне средине општине
Димитровград и упућује предлог Скупштини општине
Димитровград на разматрање и усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО

444 09.12.2013 06-118/13-III/26-16

Усваја се предлог за поделу новогодишњих пакетића из
буџета општине Димитровград, деци са територије
општине Димитровград, и то следећим категоријама:
- деца запослених у установама које су директни
корисници буџета општине Димитровград.
- деца - корисници услуга предшколске установе,
- деца предшколског узраста-која нису корисници
услуга предшколске установе,
- ђацима основне школе „Христо Ботев„ Димитровград
од првог до четвртог разреда.

- Рачуноводство ОУ
- Служба за јавне
набавке

ЗАВРШЕНО

445 16.12.2013 06-122/13-III/27-3

Утврђује се нацрт Одлуке о измени Одлуке о допуни
Одлуке о утврђивању граница грађевинског подручја за
насељена места на подручју општине Димитровград и
упућује предлог Скупштини општине Димитровград, на
разматрање и усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО

446 16.12.2013 06-122/13-III/27-6

1. Прихвата се списак лица на стручном оспособљавању
која стичу право на накнаду трошкова путовања, за
период 24.12.2013 до 24.12.2014.год. и то:
- Марина Тодоров, Жељуша бб, Димитровград-
Општинска управа
- Ненад Георгијев, Белеш бб, Димитровград- Центар за
културу
2. Одобрава се  исплата две месечне карте, у висини
цене месечне карте.
3. Одобрена новчана средства исплатиће се у складу са

- СО-е ЗАВРШЕНО



Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Димитровград за 2013.годину, бр. 06-106/13-
I/18-2 од 13.11.2013.године, из раздео 1, глава 13,
позиција 9, економска класификација 4727 накнада за
превоз ђака.

447 16.12.2013 06-122/13-III/27-4

1. На предлог Комисије за надзор општине
Димитровград, усваја се захтев Националног савета
бугарске националне мањине , за давање на коришћење
пословног простора, бр. 361-36/13-III од 04.11.2013.год.
2. Пословни простор- локал у приземљу, у ламели 4Ц у
површини од 20,80 м2, на кп.бр. 1291 КО
Димитровград, даје се на коришћење на период од 1
(једне) године.
3. Утврђује се месечна накнада за коришћење наведеног
пословног простора у износу од 100 еур-а у динарској
противвредности.
4. Трошкови коришћења електричне енергије, телефона,
воде и комуналних услуга, не улазе у износ месечне
накнаде, те се плаћају одвојено.

- Имовинско правна
службa
- подносилац захтева

ЗАВРШЕНО

448 16.12.2013 06-122/13-III/27-1

1. Врши се измена предлога Одлуке о локалним
комуналним таксама тако што у тарифном броју 1
„Тарифе локалних комуналних такси“ предлога Одлуке о
локалним комуналним таксама тачка 3.
2. У напомени тарифног броја 1 „Тарифе локалних
комуналних“ тачка 8. подтачка В) речи“се умањује за
40%“ замењују се речима „се плаћа у износу од 30%“.
3. У напомени тарифног броја 1 „Тарифе локалних
комуналних“ тачка 8. после подтачке В) додаје се нова
подтачка која гласи:
“Г) Мала правна лица и предузетници из тачке 3. ове
тарифе плаћају 30% од прописане тарифе ако
делатност обављају искључиво на територији општине
Димитровград
4. Предлог Одлуке доставити Скупштини општине
Димитровград, на разматрање и усвајање.

- СО-е ЗАВРШЕНО



449 16.12.2013 06-122/13-III/27-2 Врши се допуна предлога Одлуке о буџету општине
Димитровград за 2014.годину

- СО-е
- Рачуноводство ОУ ЗАВРШЕНО

450 20.12.2013 06-124/13-III/28-1

Усваја се предлог Комисије за доделу студентских
стипендија за школску 2013/2014 годину, бр.400-
1245/13-III од 20.12.2013.год и додељује једнократна
новчана помоћ студентима који нису остварили право на
студентску стипендију за школску 2013/2014 годину, а
имају просечну оцену већу од 9 ( студенти у Р.Србији)
односно оцену већу од 5 ( студенти у Р. Бугарској) у
једнократном новчаном износу од 25.000,00 динара , на
име стимулације

- члановима
Комисије
- Рачуноводство ОУ

ЗАВРШЕНО

451 20.12.2013 06-124/13-III/28-2

Чл. 9. став 1. Одлуке о стипендирању и другим врстама
надокнада студентима и стручњацима са територије
општине Димитровград, прописује да : „ мимо конкуса ,
студенти основних академских студија, основних
струковних студија, студенти на студијама другог и
трећег степена, као и студенти са сметњама у развоју,
студенти из материјално угрожених породица и из
маргинализованих група, могу поднети захтев за
једнократну новчану помоћ“
Имајући напред речено у виду и предлог Комисије,
Општинско веће општине Димитровград , донело је
одлуку као у диспозитиву овог закључка.

- члановима
Комисије
- Рачуноводство ОУ

ЗАВРШЕНО

452 20.12.2013 06-124/13-III/28-3

Усваја се захтев Воштић Жељка из Димитровграда, ул.
Сутјеска бр. 21, студента треће године Правног
факултета у Нишу, за добијање једнократне новчане
помоћи, бр.400-1225/13-III од 17.12.2013.год. и одобрава
једнократна новчана помоћ у износу од 20.000,00
динара.

- Рачуноводство ОУ
- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

453 20.12.2013 06-124/13-III/28-4

Усваја се захтев Петров Немање из Димитровграда, ул.
Сутјеска бр. 110, студента прве године Шумарског
факултета у Софији, за добијање једнократне новчане
помоћи, бр.400-1216/13-III од 16.12.2013.год. и одобрава
једнократна новчана помоћ у износу од 20.000,00

- Рачуноводство ОУ
- подносилац захтева ЗАВРШЕНО



динара.

454 20.12.2013 06-124/13-III/28-5

1. Одобравају се новчана средства у висини од 90.540,00
динара , за набавку лож уља за потребе Општинске
управе општине Димитровград.
2. Новчана средства из става 1. овог закључка,
исплатиће се у складу са Одлуком о изменама и
допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за
2013.годину, бр. 06-106/13-I/18-2 од 13.11.2013.године,
из раздео 1, глава 3 општинска управа, функција 130
опште услуге, позиција 11, економска класификација
3412 енергетске услуге.

- Рачуноводство ОУ ЗАВРШЕНО

455 30.12.2013 06-125/13-III/29-25

Даје се сагласност да се изврши усклађивање висине
накнаде за одржавање терминала граничног прелаза “
Градина”  и да накнада износи 2.700,00 динара по
возилу са урачунатим порезом на додату вредност почев
од 01.01.2014.године.

- ЈП “ Комуналац” ЗАВРШЕНО

456 30.12.2013 06-125/13-III/29-25

Усваја се предлог Решења да запослени дипломирани
правник Велин Николов, постављен на место Начелника
ОУ општине Димитровград, на мандатни период од 5
година, који навршава 65 година старости
06.10.2013.год. и стаж осигурања од најмање 15 година,
остане у радном односу до краја мандатног периода.

- Општинско веће
- персонална служба ЗАВРШЕНО

457 30.12.2013 06-125/13-III/29-2

Усваја се предлог Правилника о остваривању права на
новчану помоћ два пута годишње незапошљеним
самохраним родитељима, са следећим изменама и
допунама

- Општинско веће
- надлежна служба ЗАВРШЕНО

458 30.12.2013 06-125/13-III/29-4

Одбија се захтев Министарства одбране-Сектора за
људске ресурсе, за обезбеђивање материјалних и
људских ресурса општине за одржавање манифестације
” 4th VIA MILITARIS Mountain running Challenge Cup”,
бр.8-1/2013-III од 04.11.2013.године

- Министарство
одбране- Сектор за
људске ресурсе

ЗАВРШЕНО

459 30.12.2013 06-125/13-III/29-5 1. Прихвата се и даје подршка иницијативи
Министарства здравља Републике Србије, у вези са

- Министарство
здравља Р.Србије Реализација у току



активностима од значаја за надзор над грозницом
Западног Нила.
2. Општина Димитровград је у буџету за 2014.годину,
предвидела новчана средства за спровођење наведених
активности у складу са достављеним дописом.

460 30.12.2013 06-125/13-III/29-6

1. Задужује се Спортски савез општине Димитровград,
да предузме и спроведе све неопходне радње и мере за
испуњење обавеза локалне самоуправе на основу Закона
о спорту, а у складу са достављеним дописом од стране
Спортског савеза Србије, бр. 66-9/2013-02 од
16.12.2013.године.
2. О испуњењу обавеза прописаних Законом, односно
предузетим радњама и мерама, доставити извештај
Општинском већу општине Димитровград на следећој
седници.

- секретар СС-а
Завршено,
достављен извештај
ОВ

461 30.12.2013 06-125/13-III/29-7

1. Усваја се препорука за трајно, хумано и ефикасно
решавање проблема напуштених животиња на
територији општине Димитровград и предлог чланова
ужег састава Комисије за координацију решавања
проблема напуштених животиња са територије општине
Димитровград.
2. Потребно је, од надлежних установа, у складу са
препоруком, прибавити предлоге за именовање осталих
чланова Комисије.

- Александар Игов
Комисија ради,
очекује се њен
предлог

462 30.12.2013 06-125/13-III/29-8
Прихвата се обавештење о Плану одбране од поплаве за
воде другог реда, донет од стране надлежног органа
јединице локалне самоуправе.

- Одсек за пољопр. и
одрживи економски
развој

ЗАВРШЕНО

463 30.12.2013 06-125/13-III/29-9
Усваја се извештај са састанка Председника општине
Димитровград Небојше Иванов, са замеником начелника
Сектора за ванредне ситуације Ђорђа Бабића

- Саша Марков ЗАВРШЕНО

464 30.12.2013 06-125/13-III/29-25

1. Прихвата се, оставка др Николе Јорданов на место
члана Савета за здравље општине Димитровград, због
постојања сукоба интереса у вршењу јавне функције
члана Општинског већа општине Димитровград и посла
члана Савета за здравље општине Димитровград,

- Агенција за борбу
против корупције
- СО-е
- др Никола
Јорданов

ЗАВРШЕНО



утврђеног Решењем Агенције за борбу против корупције
бр. 014-012-00-00484/2013-11 од 18.12.2013.године.
2. Новог члана Савета за здравље општине
Димитровград, именоваће Скупштина општине
Димитровград, на наредној седници

465 30.12.2013 06-125/13-III/29-11

Усваја се захтев ЈП “ Дирекција за изградњу и
урбанизам”, за утврђивање висине месечног износа
закупнине грађевинског земљишта за локације које се
користе за гараже, бр. 418-5/13-III од 24.12.2013.године
и утврђује висина месечног износа закупнине
грађевинског земљишта за локације које се користе као
гараже, у висини од 210,00 динара по м2 корисне
површине објекта.

- Референт за
наплату закупнине ЗАВРШЕНО

466 30.12.2013 06-125/13-III/29-12

Усваја се захтев ЈП “ Дирекција за изградњу и
урбанизам”, за повећање закупа грађевинског
земљишта и пословних просторија, бр. 418-6/13-III од
24.12.2013.године и повећава висина закупа
грађевинског земљишта и пословних просторија у
својини Општине Димитровград, за 5 (пет) %.

- Референт за
наплату закупнине ЗАВРШЕНО

467 30.12.2013 06-125/13-III/29-13
Усваја се нацрт Закључка о критеријумима за одабир и
рангирање инвестиционих пројеката за израду Програма
капиталних инвестиција општине Димитровград.

- Дејан Милев ЗАВРШЕНО

468 30.12.2013 06-125/13-III/29-14 Усваја се нацрт календара и смерница за израду Плана
капиталних инвестиција општине Димитровград. - Дејан Милев ЗАВРШЕНО

469 30.12.2013 06-125/13-III/29-15

1. Даје се сагласност за извођење радова на повезивању
хидрофора СЦ „ Парк“ и млекаре „ Стара планина“ .
2. Задужује се ЈП „ Комуналац“ Димитровград, да
изради техничко решење за извођење радова,  у складу
са којим ће Општина Димитровград финансирати
набавку потребног материјала, док обезбеђење потребне
радне снаге остаје обавеза ЈП „ Комуналац“
Димитровград.
3. Извођење радова ће бити омогућено, под условом да
млекара „ Стара планина“ узме учешће у сношењу

- ЈП “ Комуналац”
- млекара “ Стара
планина”
- Синиша Ранђелов

Радови су у току



трошкова електричне енергије и трошкова одржавања, у
погледу којих је потребно закључити уговор о
регулисању наведених обавеза.

470 30.12.2013 06-125/13-III/29-16

Одбија се захтев Царинарнице Димитровград, за доделу
стана на коришћење, Бајић Драгославу, царинском
службенику, који је привремено распоређен на рад у
Царинарницу Димитровград.

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

471 30.12.2013 06-125/13-III/29-17 Општина Димитровград даје подршку иницијативи за
оснивање тениског клуба - подносилац захтева

Остаје само да
подносилац
региструје оснивање
клуба

472 30.12.2013 06-125/13-III/29-18

1. Усваја се захтев Манчев Драгана, за куповину уљних
радијатора за Високу пословну школу у просторијама
гимназије, бр.400-1160/2013-III од 05.12.2013.године и
одобравају новчана средства у висини од 25.000,00
динара.
2. Одобрена новчана средства из става 1. овог закључка,
исплатиће се у складу са Одлуком о буџету Општине
Димитровград за 2014.годину, бр. 06-119/13-I/19-12 од
18.12.2013.године, из раздео 1, глава 1 Председник
општине и Општинско веће, функција 110, позиција 12 ,
економска класификација 4239 остале опште услуге.

- Рачуноводство ОУ
- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

473 30.12.2013 06-125/13-III/29-19

Одбацује се захтев, Алексов Славче из с. Лукавица, за
накнаду штете настале услед напада пса-луталице на
кокошињац и том приликом удавио 5 кока носиља у
власништву подносиоца захтева, бр. 400-883/2013-III од
04.10.2013.године.

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

474 30.12.2013 06-125/13-III/29-20

1. Усваја се захтев Удружења пензионера, за донаторску
исплату из буџета општине Димитровград, бр. 400-
772/2013-III од 06.09.2013.године и одобравају новчана
средства у износу од 30.000,00 динара, на име новчане
помоћи за обележавање дана Удружења пензионера
Димитровград.
2. Одобрена новчана средства, исплатиће се у складу са
Одлуком о буџету Општине Димитровград за

- Рачуноводство
ОУ

- подносилац
захтева

ЗАВРШЕНО



2014.годину, бр.06-119/13-I/19-12 од 18.12.2013.године,
из раздео 1, глава 14 организације, удружења и
институција, функција 090, позиција 1, економска
класификација 4819 дотације.

475 30.12.2013 06-125/13-III/29-25
Усваја се предлог Правилника о остваривању новчане
помоћи породици у којој се роди треће дете, са
изменама и допунама

- Општинско веће
- надлежна служба ЗАВРШЕНО

476 30.12.2013 06-125/13-III/29-25

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о изменама и
допунама Правилника о систематизацији радних места
Општинске управе општине Димитровград, бр.110-
36/13-02 од 26.12.2013.године.
Саставни део Закључка је и Правилник о изменама и
допунама Правилника о систематизацији радних места
Општинске управе општине Димитровград, бр.110-
36/13-02 од 26.12.2013.године.

- Начелнику ОУ
- Начелницима
Оделења
- Персоналној служби

ЗАВРШЕНО

477 30.12.2013 06-125/13-III/29-21

Задужује се Комисија за стамбена питања, у саставу
Васка Ђокић и Видојко Петров, да израде предрачун
трошкова санације целог објекта-стамбене зграде у ул.
Балканска бр. 65 и прибаве доказ о висини коштања већ
изведених радова од стране извођача, које је као
инвеститор радова ангажовала Димитров Германка из
Димитровграда, те доставе извештај Општинском већу
општине Димитровград, у циљу доношења коначне
одлуке.

- Васка Ђокић
- Видојко Петров
- Синиша Ранђелов

У плану је да се
ради, још није
завршено

478 30.12.2013 06-125/13-III/29-21

1. Приговор , Нацков Александре из Димитровграда, ул.
Балканска бр. 61/а, на решење Општинске управе
општине Димитровград 08 бр. 464-84/2012 од
06.08.2013.год., одбија се као неоснован.
2. Решење је коначно.

- Имовинско правна
служба
- подносилац захтева

Код нас је предмет
завршен, али
покренут је управни
спор

479 30.12.2013 06-125/13-III/29-22

Одобрава се, бесплатна аутобуска карта за период
01.01.2014. до 31.12.2014.године, на релацији
Димитровград-Пирот, Миланов Данијелу из
Димитровграда, ул. Хилендарска бр. 33, запосленом у „
Pirotex Triko“ д.о.о. Пирот –у реструктурирању,
предузећу за професионалну рехабилитацију и

- Општинско веће

Врши се редовна
исплата месечне
карте до Пирота у
2о14 год.



запошљавање особа са инвалидитетом.

480 30.12.2013 06-125/13-III/29-23

1. Потребно је да се подносилац захтева, обрати
захтевом Центру за социјални рад и приложи целокупну
медицинску документацију, ради добијања једнократне
новчане помоћи за лечење.
2. Предлаже се Центру за социјални рад да у јануару,
исплати Џунов Дејану из Димитровграда, ул.
Светосавска бр. 41, једнократну новчану помоћ, на име
помоћи у лечењу.

- Центар за
социјални рад
- подносилац захтева

ЗАВРШЕНО

481 30.12.2013 06-125/13-III/29-23
Одбија се захтев Миладинов Далибора из с. Жељуше, за
новчану помоћ  , бр. 400-887/2013-III од 04.10.2013.год.,
као неоснован.

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

482 30.12.2013 06-125/13-III/29-23
Потребно је, да се подносилац захтева обрати захтевом,
Центру за социјални рад, ради добијања једнократне
новчане помоћи.

- Центар за социјални
рад
- подносилац захтева

ЗАВРШЕНО

483 30.12.2013 06-125/13-III/29-23
Одбија се захтев Томов Лене из Димитровграда, за
решавање стамбеног питања, бр.360-7/2013-III од
10.10.2013.год.,као неоснован.

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

484 30.12.2013 06-125/13-III/29-24

Одбија се захтев Стојанов Милоша из Димитровграда,
ул. Иво Андрић бр. 19, за одобравање новчаних
средстава ради учешћа на селективној утакмици ФС
региона источне Србије, бр.400-921/2013-III од
07.10.2013.год.

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

485 30.12.2013 06-125/13-III/29-24

Потребно је да, грађевински инспектор општине
Димитровград Видојко Петров, достави извештај
Општинском већу општине Димитровград, о наведеном
проблему, у циљу доношења коначне одлуке.

- грађевински
инспектор

Друга страна овог
спора поднела је
жалбу вишим
инстанцама и чека
се њихова одлука

486 30.12.2013 06-125/13-III/29-24
Прихвата се одлука Комисије за стамбена питања и
Општинско веће општине Димитровград, остаје при
истом ставу.

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

487 30.12.2013 06-125/13-III/29-24 Задужује се Синиша Ранђелов, да изврши увид стања на
лицу места, утврди могућности за извођење неопходних

- Синиша Ранђелов
- подносилац Није завршено



радова и достави извештај Општинском већу општине
Димитровград, ради доношења коначне одлуке.

захтева

488 30.12.2013 06-125/13-III/29-24

Прихватају се достављене информације и обавештава
Димитров Владан из Димитровграда, ул. Нишава бр. 5,
да у датом тренутку не постоји потреба за образовним
профилом дипломирани математичар за рачунарство и
информатику, те се тиме ослобађа обавеза прописаних
чл. III.ст. 2. Уговора о стипендирању, закљученог
између корисника и даваоца стипендије.

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

489 30.12.2013 06-125/13-III/29-24

Одбија се захтев Васов Горјане из Димитровграда, ул.
Балканска бр. 20/2, за плаћање пројекта “Санација обале
речне аде на Нишави у Димитровграду са пејзажним
уређењем слободних површина” бр.400-936/2013-III од
11.10.2013.год.

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

490 30.12.2013 06-125/13-III/29-24
Одбија се захтев Велинов Никодије из Димитровграда,
за откуп стана у ул. Балканска бр. 20/15, бр.360-13/2013-
III од 13.12.2013.год.

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

491 30.12.2013 06-125/13-III/29-24
Одбија се захтев Давитков Васила из Димитровграда, за
откуп стана у ул. Балканска бр. 20, стан бр. 14, бр.360-
16/2013-III од 17.12.2013.год.

- подносилац захтева ЗАВРШЕНО

492 30.12.2013 06-125/13-III/29-25

1. Отворити наменски рачун, за пружање новчане
помоћи, на име здравствене заштите.
2. Након прикупљања новчаних средстава, потребно је
Општинском већу општине Димитровград, доставити
извештај о висини новчаних средстава на рачуну, у
циљу доношења одлуке о трошењу истих.
3. За налогодавце жиро рачуна одређују се Председник
општине Небојша Иванов и заменик председника
општине Зоран Петров.

- Рачуноводство
ОУ

- Министарство
финансија Р. Србије

- пословној банци

Није урађено-нема
законски основ

493 30.12.2013 06-125/13-III/29-25 Одобравају се новчана средства у износу од 1.800.000,00
динара, на терет текуће буџетске резерве за покривање

- Рачуноводство
ОУ ЗАВРШЕНО



апропријација које нису биле довољне током буџетске
године или нису биле планиране.

494 30.12.2013 06-125/13-III/29-25

Да се на основу чл. 61. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС„ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. и 108/2013),
износ апропријације у разделу 1, глава 21 Дирекција за
изградњу и урбанизам, функција 620, са позиције 22,
економска класификација 51130 објекти у граду, износ
од 23.075.000,00 динара умањи за износ од 3.870.000,00
динара и исти пренесе у разделу 1, глава 17, функција
110 извршни и законодавни органи, позиција 2,
економска класификација 4992 текућа резерва

- Рачуноводство
ОУ ЗАВРШЕНО

495 30.12.2013 06-125/13-III/29-25
Усваја се предлог Решења о утврђивању висине и
начину исплате накнаде за подстицај наталитета на
подручју општине Димитровград.

- Општинско веће ЗАВРШЕНО

496 30.12.2013 06-125/13-III/29-25

1. Расписати јавну навабку за две приплодне јунице, на
основу средстава добијених од осигуравајућег друштва
на основу настале штете код приплодних грла,
подељених од стране Општине Димитровград,
пољопривредним произвођачима( држаоцима).
2. Грла се додељују пољопривредним произвођачима
где је настала штета, под истим условима као претходна.

- Референт за јавне
набавке
- Александар Игов

ЗАВРШЕНО


