
    

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ДИМИТРОВГРАД  

 

ГОДИНА II – БРОЈ 3 ДИМИТРОВГРАД, 02.02.2018.  

                                                                                                                            СТРАНА 1 
 
 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/07, 83/14-др. Закон и 101/16-др. Закон) и члана 41., а у вези члана 137. Статута 
општине Димитровград („Службени лист града Ниша“, бр. 28/14- пречишћени текст, 
72/15 и 156/16) на предлог Председника општине Димитровград, Скупштина општине 
Димитровград на седници одржаној дана 02.02.2018. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ  
ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА 

 
Члан 1. 

 Прихвата се предлог Председника општине Димитровград за промене Статута 
општине Димитровград и именује се председник и шест чланова Комисије за израду 
нацрта аката, односно промене Статута општине Димитровград у саставу: 
 

1) Драган Голубов, дипл.прав. – председник, 
2) Гајомир Ђорђевић, дипл.прав. – члан, 
3) Бригита Тошев, дипл.прав. – члан, 
4) Светланче Станков, дипл.прав. – члан, 
5) Наташа Каменов, дипл. прав.- члан, 
6) Зорица Соколов, дипл.прав. – члан и 
7) Слободанка Киров, дипл.прав. – члан. 

 
 

Члан 2. 
 Задатак Комисије је да размотри, правно формулише, односно изврши измене и 
допуне Статута општине Димитровград и достави нацрт Одлуке Општинском већу 
општине Димитровград, које ће утврдити предлог и доставити Скупштини општине на 
усвајање. 
 Мандат комисије траје до завршетка задатог посла. 

 
Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Димитровград“. 
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Члан 4. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о измени и допуни 
Одлуке о промени Статута општине Димитровград („Службени лист града Ниша“, бр. 
140/16) 
 
 
Бр. 06-10/2018-17/21-1 
У Димитровграду, 02.02.2018. године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                 Зоран Ђуров, с.р. 

 
 
 
На основу члана 63. став 2. и 64. став 2. Закона о јавним предузећима (Службени 
гласник РС бр.15/16) члан 32. став 1 тачка 6 Закона о локалној самоуправи (Службени 
гласник РС 129/07 и 83/14- др. Закон) и члана 41 став 1 тачка 29 и 47 Статута општине 
Димитровград (Службени гласник РС бр.28/14- пречишћен текст, 72/15 и 156/16) 
Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана 02.02.2018. године 
донела је: 
 
      Р Е Ш Е Њ Е 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И 
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„КОМУНАЛАЦ“ ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЕРИОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ 
 

       Члан 1. 
 
 Усваја се информација о степену усклађености планираних и реализованих 
активности из програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ Димитровград за 
период од 01.01.2017. до 31.12.2017.године –IV квартал - извештај ЈП „Комуналац“ 
Димитровград усвојен Одлуком Надзорног одбора НО бр. 203-4/17 од 25.01.2018. 
године. 
 
       Члан 2. 
 
 Информација је саставни део овог Решења. 
 
       Члан 3. 
 
 Ово Решење и информацију доставити Министарству привреде. 
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       Члан 4. 
 

 Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 
општине Димитровград. 

 
      

 
Број: 06-10/2018-17/21-2 
У Димитровграду, 02.02.2018. године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

        ПРЕДСЕДНИК 
        Зоран Ђуров, с.р. 

 
 
На основу члана 32. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 20. става 1. тачке 9. Закон о локалној 
самоуправи, (“Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. Закон и 101/16-др. закон) и на основу 
члана 41. став 1. тачка 5., а у вези са чланом 15. става 1. тачке 10. Статута општине 
Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16) члана 3. 
став 3. и члана 7. Одлуке о формирању буџетског фонда за привредни развој општине 
Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 103/13 и 28/14), Скупштина општине Димитровград, 
дана 02.02.2018. године, донела је: 

 

ПРОГРАМ  
РАДА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД  

ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

I ПРЕДМЕТ 
Програмом рада Буџетског Фонда за привредни развој општине Димитровград (у даљем 

тексту: Фонд) општине Димитровград утврђују се намене и начин коришћења буџетскког фонда 
за развој привреде у оквиру буџета општине Димитровград у износу од 10.500.000,00 динара 
(десет милиона петсто хиљада динара), за активности од значаја за унапређење привреде на 
подручју општине Димитровград. 

II ПОДРЖАНЕ МЕРЕ 

У оквиру предвиђених средстава за 2018. годину планира се финансијска подршка следећих 
мера: 

1. Субвенционисање камате за кредитна задуживања привредних субјеката 

2. Подршка привредним субјектима субвенционисањем доприноса радника.  

3. Подршка привредним субјектима за набавку опреме, инвестиционо улагање у објекат ,а 
у сврху обављања регистроване делатности, или отпочињања нове привредне 
делатности.( самозапошљавање). 
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Финансијска средства додељују се путем јавног конкурса, који расписује Председник 
општине Димитровград, а исти траје до утрошка средстава . 

III КОРИСНИЦИ 

За субвенцију могу конкурисати предузетници и привредна друштва која имају седиште и 
делатност обављају на територији општине Димитровград. Од субвенционисања изузимају се 
делатности које су наведене у Уредби о класификацији делатности под сектором А – 
пољопривреда и шумарство;  

IV НАМЕНА СРЕДСТАВА 

Средства из члана 1. овог Програма намењена су за: 

1. Субвенцију камате на кредите за обавезе које доспевају после 01.01.2018. године и чија 
је намена: 

 куповина, изградња, реконструкција и адаптација пословног простора на територији 
општине Димитровград; 

 куповина опреме за обављање привредне делатности; 
 ликвидност; 
 рефинансирање претходних кредита са неком од горе наведеном наменом. 

 
Корисник субвенције се обавезује да задржи број запослених од момента подношења 

пријаве за време коришћења подстицајних средстава из мере 1.  

Максимални износ кредитног задужења које је подржано овим програмом је до 50.000,00 
(словима: педесет хиљада) евра у динарској, или у вредности других иностраних валута. 

Максимални рок за који се одобрава субвенционисање камате је 5 година.  

Субвенција камате исплаћује се по плану исплате субвенције израђеним од стране 
стручних служби Општине Димитровград. План исплате субвенције садржи следеће елементе: 

- номинална камата из уговора, максимално до 12% на годишњем нивоу на износ узетог 
кредита 

- рок отплате из уговора, почевши од 01.01. 2018. године 

- пропорционални метод обрачуна камате 

- број рата у години према уговору 

Без обзира на наведени број рата у години из уговора, исплата субвенције се врши 
једном годишње кумулативно за годину дана. 

Средства намењена за ову намену износе 3.500.000,00  динара. 

Средства из ове мере се не могу користити уколико је предметно кредитирање куповина 
парцела у радној зони Белеш, или куповина градско грађевинског земљишта које је у 
власништву општине Димитровград. 

2. Подршка привредним субјектима субвенционисањем доприноса радника. Подржане 
активности у оквиру ове мере су: 

 Субвенција за запошљавање 10 и више радника са евиденције Националне службе за 
запошљавање која имају пребивалиште на територији општине Димитровград најмање 6 
месеци; 
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Субвенција по раднику износи 6 месеци плаћеног доприноса, а основ доприноса је минимални 
лични доходак прописан уредбом Владе РС. 
Субвенција се даје послодавцу који упосли најмање 10 и више радника са евиденције 
Националне службе за запошљавање која имају пребивалиште на територији општине 
Димитровград најмање 6 месеци,а послодавац се обавезује да их у радни однос држи најмање 
1 годину. 
Средства намењена за ову меру износе 6.000.000.00 динара ,а додељиваће се до утрошка 
средстава . 

 
У случају да лицима која су упошљена кроз овај програм из неког разлога престане 

радни однос пре рока од 1 године послодавац је дужан да упосли нова лица која мора 
упошљавати најкасније до истека рока предвиђеног овим програмом ( једна година ) и да о тој 
промени обавести канцеларију за локални економски развој при Општинској управи општине 
Димитровград. 
 

За послодавце који послују на територији радне зоне Белеш субвенција се не односи на 
раднике за које су послодавци обавезани уговором приликом куповине замљишта. 
 
 
3. Подршка привредним субјектима за набавку опреме , или инвестиционо улагање у 

објекат,а у сврху обављања регистроване делатности или самозапошљавања.  
Подржане активности у оквиру ове мере су: 

- Набавка нове или половне опреме у сврху обављања регистроване делатности.  

- Инвестиционо улагање и реконструкција пословног простора у сврху обављања 
регистроване делатности.  

Износ субвенције у оквиру Мере 3 не може бити већи од 200.000,00 динара. уз обавезу 
сопственог учешћа најмање 30% од додељене субвенције. Привредни субјекат који конкурише 
у обавези је да документује валидном документацијом уложена средства и то:  

- За случај набавке нове опреме прилаже се рачун за набављену опрему; 

- За случај набавке половне опреме прилаже се судски оверен уговор о купопродаји 

- За случај инвестиционог улагања у објекат прилаже се пројекат за реконструкцију и 
адаптацију, грађевинска дозвола ,рачун за набавњени материјал, или рачун 
регистрованог извођача радова. 

Привредни субјекти који конкуришу за средства из мере 3 се обавезују на запошљавање 
1 новог лица са евиденције Националне службе за запошљавање која имају пребивалиште на 
територији општине Димитровград на период од 1 године, или да изврше самозапошљавање 
отпочињањем сопственог предузетништва. 

У случају да лицима која су упошљена кроз овај програм из неког разлога престане 
радни однос пре рока од једне године, послодавац је дужан да упосли нова лица која мора 
упошљавати најкасније до истека рока предвиђеног овим програмом (1 године) и да о тој 
промени обавести канцеларија за локални економски развој при Општинској управи општине 
Димитровград. 

Максимални износ субвенције која може бити додељена у оквиру мере 3 овог Програма 
износи 200.000,00 динара. 

Средства намењена за ову намену износе 1.000.000,00 динара.  
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V ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 
 

Надзор и наменску контролу коришћења средстава врши Канцеларија за локални 
економски развој при Општинској управи општине Димитровград.  
 

Корисник средстава дужан је да представницима општине Димитровград, у циљу 
праћења коришћења средстава, омогући надзор у свакој фази реализације активности тако што 
ће и сваком моменту бити омогућена контрола реализације активности и увид у финансијску 
документацију. 
 

VI ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА  

Одлуку о додели средставa за општинску субвенцију доноси Општинско веће 
Димитровград на предлог Комисије коју именује Општинско веће. 

Председник Општине Димитровград, на основу одлуке Општинског већа закључује 
уговор са Корисником субвенције. 

 

VII ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА  

Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине 
Димитровград“. 

 

 

Број: 06-10/2018-17/21-3 
У Димитровграду, дана 02.02.2018. године. 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

                               ПРЕДСЕДНИК 
           Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 12. Закона о младима („Сл. гласник РС“, бр. 50/2011), члана 32. став 1. 

тачка 4) Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 
– др. закон), члана 41. став 1. тачка 5), а у вези члана 15. став 1. тачка 41. Статута Општине 
Димитровград (“Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16) и члана 7. 
Одлуке о формирању буџетског фонда за младе општине Димитровград („Сл. лист града 
Ниша“, бр. 5/15), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној 02.02.2018. године 
донела је 
 

ПРОГРАМ  
ПОДРШКЕ МЛАДИМА У ОПШТИНИ ДИМИТРОВГРАД У 2018. ГОДИНИ 

 
I ПРЕДМЕТ 

Одлуком о буџету општине Димитровград за 2018. годину у оквиру раздела 5, 
програм 14 – Развој спорта и омладине, програмска активност 1301-0005 – Спровођење 
омладинске политике, економска класификација 481 – Дотације невладиним 
организацијама, опредељена су средства у износу од 500.000,00 динара намењена за 
реализацију политике подршке младима у општини Димитровград у 2018. години 

Програмом се утврђују циљеви, намена средстава, начин реализације и праћење 
реализације Програма. 

Програм спроводи Одељење за привреду и финансије, Канцеларија за локани 
економски развој. 

II ЦИЉЕВИ 
Циљ програма јесте подршка образовању, јачање ученичких парламената, 

промоција предузетништва, културних и спортских активности код младих у општини 
Димитровград. Програм се остварује кроз суфинансирање улагања заинтересованих 
лица, у областима образовања, предузетништва, спорта и културе.   

 
III НАМЕНА СРЕДСТАВА 

Средства су намењена подршци привредним, спортским, образовним и 
културним активностима које су од значаја за локалну самоуправу.  

За спровођење овог Програма опредељују се средства у висини од 500.000,00 
динара. Право на финансијску подршку остварује формална организација за активност 
из области привреде, спорта, образовања или културе која је од значаја за локалну 
самоуправу.  

Средства се додељују на основу Јавног конкурса који расписује Председник 
општине Димитровград.  

По поднетим пријавама одлучује Општинско веће општине Димитровград на 
предлог Комисије коју именује Општинско веће општине Димитровград. Финансијска 
подршка се исплаћује у целости у року од 10 дана од дана одобрења захтева од стране 
Општинског већа. 
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IV СТУПАЊЕ НА СНАГУ 
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу 

општине Димитровград“. 
 
 

Број: 06-10/2018-17/21-4 
У Димитровграду, дана 02.02.2018. године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

               ПРЕДСЕДНИК 
           Зоран Ђуров, с.р. 
 
 
   

На основу члана 27.став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 
88/2013 и 105/2014), члана 2. и члана 3. став 1. тачка 1. Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012 и 
48/2015), Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине 
Димитровград и („Службени лист Града Ниша“ бр. 21/16) члана 41. ст. 1. т. 10 Статута општине 
Димитровград („Сл. лист Града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст бр. 72/15) Скупштина 
општине Димитровград, на седници одржаној дана 02.02.2018. године донела је 

 
О Д Л У К У 

о прибављању непокретности кп. бр. 2559/5 и кп.бр. 2558/1 КО Жељуша у јавну својину 
општине Димитровград непосредном погодбом 

 
Члан 1. 

ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину општине Димитровград непосредном погодбом 
непокретност – кп. бр. 2559/5 ЛН бр. 930КО Жељуша, потес Голема њива, земљиште у 
грађевинском подручју, по култури остало вештачки створено неплодно земљиште, у површини 
од 177 м2, власништво сувласника Димитров Живке са уделом од 1/3 и Голубов Вериоле са 
уделом од 2/3, и кп. бр. 2558/1 ЛН бр. 1148 КО Жељуша, потес Голема њива, земљиште у 
грађевинском подручју, по култури остало вештачки створено неплодно земљиште, у површини 
од 253 м2, власништво сувласника Маринков Маринка и Маринков Марије са идеалним уделима 
од по ½ по тржишној вредности, одређеној од стране Министарства финансија – Пореска 
управа – Експозитура Димитровград.  
 

Члан 2. 
Тржишна вредност непокретности из члана 1. ове Одлуке у укупном износу од 

236,500,00 динара, односно за кп. бр. 2559/5 новчани износ од 97.350,00 динара, а за кп. бр. 
2558/1 новчани износ од 139.150,00 динара, утврђена је на основу Записника достављеног од  
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стране Министарства финансија – Пореска управа – Експозитура Димитровград, бр.037-464-08-
00021/2017 од 27.10.2017. године и бр. 037-464-08-00003/2018 од 24.01.2018 године. 
 

Средства за прибављање непокретности предвиђена су Одлуком о буџету општине 
Димитровград.   
 

Члан 3. 
Општина Димитровград стиче право својине на непокретности из члана 1. ове Одлуке, 

са правом уписа у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима на основу 
уговора о прибављању непокретности.  

Члан 4. 
 

Уговор о прибављању непокретности из члана 1. ове Одлуке у јавну својину општине 
Димитровград у име општине Димитровград закључује председник Општине.  
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дан објављивања у „Сл. листу општине 

Димитровград“. 
 

 
Број: 06-10/2018-17/21-5 
У Димитровграду, дана 02.02.2018. године. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

  ПРЕДСЕДНИК 
Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 26. став 1. тачка 3. и члана 27. став 9. Закона о јавној својини („Сл. 

гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16 и 113/17) и члана 41. став 1. 
тачка 9. Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 - пречишћен текст, 
72/15 и 156/16), Скупштине општине Димитровград, на седници одржаној дана 02.02.2018. 
године, донела је: 
 

ОДЛУКУ 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ                 

ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

Члан 1. 
 
        Покреће се поступак прибављања непокретности у јавну својину општине Димитровград. 
 

Члан 2. 
 
        Предмет прибављања из члана 1. ове Одлуке је катастарска парцела број 1623, градско 
грађевинско земљиште, уписана у ЛН бр. 466 КО Димитровград, која је у јавној својини 
Републике Србије, у јавну својину општине Димитровград без накнаде. 
 
 

Члан 3. 
 
        Ради преноса права својине на непокретности из члана 2. ове Одлуке у јавну својину 
општине Димитровград по окончању поступка код Дирекције за имовину Републике Србије и 
Владе Републике Србије извршити упис права својине код надлежног органа. 
 

Члан 4. 
 
           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Димитровград“. 
 
                                                           
 
Број: 06-10/2018-17/21-6 
У Димитровграду, дана 02.02.2018. године. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                                   Зоран Ђуров, с.р. 
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 На основу члана 23. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, бр. 15/16), тачке 1, 2 и 3 Одлуке о критеријумима и мерама за утврђивање висине 
накнаде за рад Надзорним одборима јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 102/2016) 
и члана 41. став 1. тачка 7. Статута општине Димитровград („Службени лист града 
Ниша“, бр. 28/14 – пречишћени текст, 72/15 и 156/16), Скупштина општине 
Димитровград на седници одржаној дана 02.02.2018. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о измени Одлуке о висини накнаде за рад председника и чланове надзорног 

одбора 
јавних предузећа чији оснивач је Скупштина општине Димитровград 

 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о висини накнаде за рад председника и чланова надзорних одбора 
јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Димитровград („Службени лист 
града Ниша“, бр. 103/13), члан 4. мења се и гласи: 

 
„Члан 4. 

 Висина накнаде за председника и за чланове надзорних одбора, обрачунава се и 
исплаћује у нето износу на месечном нивоу и то: 
 
 17.000,00 динара за председника и 
 15.000,00 динара за члана надзорног одбора.“ 
 

Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Димитровград“. 
 
 
Број: 06-10/2018-17/21-7 
У Димитровграду, дана 02.02.2018. године. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

                                                    
ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                    Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу чл. 20. ст.1. тач.19. Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 
129/2007, 83/2014 - др. Закон и 101/16-др. Закон) и чл. 15. ст.1. тач.19. Статута општине 
Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 
156/16),Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана 02.02.2018. 
године донела је: 
 

О Д Л У К А  
о ублажавању последица насталих услед туче града у селима Височки Одоровци 

и Гуленовци 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком утврђује се висина новчане помоћи за ублажавање последица 
насталих услед туче града у селима Височки Одоровци и Гуленовци. 

Процена оштећења на пољопривредном земљишту у селима Височки Одоровци 
и Гуленовци настале услед туче града утврђена је на основу Извештаја Комисије 
именоване Решењем о именовању комисије за утврђивање штета од елементарних 
непогода (бр: 02-189/2017-16 од 06.07.2017.год.) од стране председника Општине 
Димитровград, а на основу чл.9. ст.1. и тач. 4. Закона о одбрани од града ("Сл. гласник 
РС", бр. 54/2015). 

Члан 2. 
 Процена оштећења од града на пољопривредним културама утврђена је на 
основу Извештаја Комисије (бр.:02-189/2017-16 од 04.09.2017.год.) из члана 1. ове 
Одлуке у висини од 1.898.327,00 РСД на културама које су претрпеле штету. 
 

Члан 3. 
 Извештај комисије са проценом настале штете (бр.:02-189/2017-16 од 
04.09.2017.год.) обухвата 42 пољопривредна произвођача у селима Гуленовци и 
Височки Одоровци.  
 Коначни извештај комисије са проценом настале штете садржи: име и презиме 
пољопривредног произвођача, површину засејане културе у хектарима и висину 
процењене штете у динарима.  
 Висина утврђене штете на свим пољопривредним газдинствима у селима 
Височки Одоровци и Гуленовци је 1.898.327,00 РСД на културама које су претрпеле 
штету. 

Члан 4. 
 У циљу ублажавања последица настале услед туче града у селима Височки 
Одорвци и Гуленовци Општина Димитровград исплатиће накнаду у висини од 40% 
процењене вредности настале штете.  



Број 3. 02.02.2018. године „Службени лист општине Димитровград“ СТРАНА 13 
 
 Висина накнада исплаћиваће се од стране општине Димитровград на основу 
Извештаја комисије са проценом настале штете (бр: 02-189/2017-16 од 04.09.2017.год.) 
на наменске рачуне пољопривредних произвођача. 
 Средства за исплату накнаде обезбеђена су Одлуком о буџету Општине 
Димитровград за 2018 годину, раздео 5 Локална самоуправа, програмска активност 
0602-0014 ванредне ситуације, економска класификација 484, Накнада штете за 
повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних 
узрока. 

Члан 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу 
општине Димитровград“. 
 
Број: 06-10/2018-17/21-8 
У Димитровграду, дана 02.02.2018. године. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

ПРЕДСЕДНИК  
Зоран Ђуров, с.р. 

 
 
 

На основу члана 15. став 1. тачка 4), члана 33. став 1. тачка 5), члана 34, 35. и 42. Закона 
о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12), члана 1. и 10. Уредбе о 
саставу и начину рада штаба за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 98/10) и члана 41. 
став 1. тачка 27. Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен 
текст, 72/15 и 156/16), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана 02.02.2018. 
године донела је 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

Члан 1. 
 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Општински штаб за ванредне ситуације на територији општине 
Димитровград (у даљем тексту: Општински штаб), у који се именују: 
 1) ЗА КОМАНДАНТА ОПШТИНСКОГ ШТАБА Владица Димитров, председник општине 
Димитровград. 
 2) ЗА ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА ОПШТИНСКОГ ШТАБА Зоран Геров, заменик 
председника општине Димитровград. 
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3) ЗА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКОГ ШТАБА Марјан Јеленков, радник Ватрогасно 
спасилачког одељења. 

 

 3) ЗА ЧЛАНОВЕ:  
- Еленко Петров, члан Општинског већа општине Димитровград; 
- Ивица Матов, радник Општинске управе општине Димитровград; 
- Видојко Петров, радник Општинске управе општине Димитровград; 
- Ценко Ћиров, руководилац инспекцијских служби; 
- Саша Марков, радник Општинске управе општине Димитровград; 
- Димитар Антов, радник ЈП ЕПС, ТЦ Ниш, огранак Пирот, пословница Димитровград; 
-           Анита Марков, директор Центра за социјални рад за општину Димитровград; 
-           Васил Ташков, ЈП „Комуналац“ Димитровград – технички директор; 
-           Роберт Петров, директор Дома здравља Димитровград; 
-           Горан Соколов, представник полиције, 
-           Жељко Петровић, потпуковник Војске Р. Србије; 
-           Весна Тодоров, секретар Црвеног крста; 
-           Катерина Микан Андреев, председник Планинарског друштва; 
-           Симеонов, директор Основне школе „Христо Ботев“ Димитровград; 
-           Соња Каменов, директор Предшколске установе „8. септембар“ Димитровград; 
-           Снежана Симеонов, директор Гимназије „Свети Кирило и Методије“ Димитровград; 
-           Никола Јорданов, председник Савета за здравље општине Димитровгра 
-           Маријана Соколов, записничар, радник Општинске управе општине Димитровград. 
 

Члан 2. 
  

Општински штаб, по потреби, посебним актом образује помоћне стручно-оперативне 
тимове за специфичне задатке заштите спасавања. 

 У Општински штаб, по потреби и позиву укључују се: 
- чланови Општинског већа општине Димитровград; 
- начелник Општинске управе општине Димитровград; 
- руководиоци оделења Општинске управе општине Димитровград; 
- друга стручна лица на сталном раду у Општинској управи; 
- стручна лица из одређених области на радном и другом ангажаовању ван органа 

Општинске управе општине Димитровград. 
 

Члан 3. 
 

Распоређивање лица на одређене дужности у Општински штаб или стручно-
оперативним тимовима, односно ради обављања оперативних задатака Општинског штаба, 
врши командант Општинског штаба или лица која он овласти. 

 
Члан 4. 

 
 Општински штаб обавља следеће послове: 

- руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака, 

- руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите, 
- разматра и даје мишљење на Предлог процене угрожености и Предлог плана заштите и 
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спасавања у ванредним ситуацијама на територији градске општине Димитровград, 
- прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово 

побољшавање, 
- наређује употребу снага заштите и спасавања, средства помоћи и других средстава која 

се користе у ванредним ситуацијама, 
- стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и 

опасностима и предузетим мерама, 
- разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, овлашћених, 

оспособљених правних лица, 
- сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних јединица локалне 

самоуправе, 
- процењује угроженост од настанка ванредне ситуације, 
- доноси наредбе, закључке и препоруке, 
- именује менаџера заштите и заменика менаџера у насељеним местима, 
- разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на 

територији општине Димитровград, 
- ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за јединицу локалне 

самоуправе – Димитровград, 
- обавља и друге послове у складу са Законом. 

 
 Послови из тачке 3. овог решења финансирају се из буџетских средстава у складу са 
законом. 
 

Члан 5. 
 
 Административно-техничке послове за потребе Општинског штаба обављаће Одељење 
за општу управу, заједничке послове и друштвену делатност. 
 

Члан 6. 
 

 Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење о образовању Општинског 
штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“ бр. 
125/17). 

Члан 7. 
 

Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине 
Димитровград“. 
 
 
Бр. 06-10/2018-17/21-9 
У Димитровграду, 02.02.2018. године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 
83/14-др. Закон и 101/16 – др. Закон), члана 48. и 51. Статута општине Димитровград („Сл. лист 
града Ниша“ бр. 28/14 - пречишћени текст, 72/15 и 156/16) и члана 3. став 3. и члана 6. став 1. и 
2. Одлуке о оснивању сталних радних тела Скупштине општине Димитровград („Сл. лист града 
Ниша“, бр. 59/12), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана 02.02.2018. 
године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ, МАЛУ 

ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
 

Члан 1. 
 Разрешава се ЗОРАН ГЕРОВ, дипломирани економиста, Балканска 6/4, Димитровград, 
дужности председника Одбора за буџет и финансије, привреду, малу привреду и локални 
економски развој, пре истека мандата због избора на функцију заменика председника општине 
Димитровград, односно због неспојивости функција. 
 

Члан 2. 
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. листу општине 

Димитровград 
 
 
Бр. 06-10/2018-17/21-10 
У Димитровграду, 02.02.2018. године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
Зоран Ђуров, с.р. 

 
 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07,  
83/14-др. Закон и 101/16-др. Закон) и члана 48, 49 и 50 Статута општине Димитровград („Сл. 
лист града Ниша“ бр. 28/14 - пречишћени текст, 72/15 и 156/16) и члана 3. става 3. и члана 14. 
став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању сталних радних тела Скупштине општине Димитровград 
(„Сл. лист града Ниша“, бр. 59/12), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној 
дана 02.02.2018. године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ, МАЛУ 

ПРИВРЕДУ И  
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 
Члан 1. 

 Бира се ВАСИЛ ВЕЛЧЕВ из Димитровграда, ул. Балканска бр. 8/4, лекар – специјалиста 
стоматолог - у пензији за председника Одбора за буџет и финансије, привреду, малу привреду 
и локални економски развој. 
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Члан 2. 
 Одбор за буџет и финансије, привреду, малу привреду и локални економски развој 
разматра предлоге Oдлукa и друге опште акте и питања која се односе на: 
 

 Финансијске послове Општине, таксе, накнаде и утврђивање других прихода 
Општине,  

 Буџет, завршни рачун,  
 Програм развоја Општине и појединих делатности,  
 Програме локалног економског развоја,  
 Развој занатства, трговине и друге делатности из области мале привреде,  
 Разматра задуживање Општине, имовину Општине, као и друга питања из области 

имовинско-правних односа и финансија,  
 Разматра питања која се односе на развој туризма и угоститељства, робне размене, 

грађење и уређење, обезбеђење и коришћење пословног простора. 
 

Члан 3. 
 Мандат изабраног председника Одбора траје до истека мандата Скупштине општине 
Димитровград. 
  

Члан 4. 
 Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. листу општине 
Димитровград. 
 
Бр. 06-10/2018-17/21-11 
У Димитровграду, 02.02.2018. године. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 
 Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 15. став 1. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 107/05, 

72/09 – др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), члана 42. 
став 3. Закона о правима пацијената („Сл. гласник РС“, бр. 45/13), члана 41. став 1. тачка 7. и 
40. Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 
и 156/16) и дописа Министарства здравља бр. 531-02-355/1/2017-07 од 18. децембра 2017. 
године, Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана 02.02.2018. године, 
донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о образовању Савета за здравље општине Димитровград (“Сл. лист града 
Ниша”, бр. 86/16) у члану 2. ставу 1. после алинеје пете додају се алинеје шеста и седма, које 
гласе: 

 
- ДРАГАН МИЛИЋ, представник филијале Републичког фонда за здравствено 

осигурање; 

- РАДМИЛА ЗЕЦ, представник Завода за јавно здравље - Пирот.“ 
 

Члан 2. 
 

Задаци Савета су: 
 

1. прати и координира рад установа примарне здравствене заштите, чији је оснивач 
локална самоуправа;  

2. спроводи мере у области заштите права пацијената и то:  
- разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу 

достављених и прикупљених доказа и утврђених чињеница; - о утврђеним 
чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора здравствене установе, 
односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и даје одговарајуће 
препоруке;  

- разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената и 
предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената;  

- подноси годишњи извештај о раду и предузетим мерама за заштиту права пацијената 
Општинском већу и министарству надлежном за послове здравља, а ради 
инфомисања и остваривања потребне сарадње извештај доставља и Заштитнику 
грађана. 

3. подстиче сарадњу свих здравствених установа и организација са територије општине 
Димитровград; 

4. прати здравствено стање становништва и донесе Стратегију јавног здравља општине; 
5. унапређује односе са републичким и регионалним институцијама, установама и 

организацијама у области здравства;  
6. предузима и друге активности у циљу унапређења система здравствене заштите и 

здравља становништва у складу са Пословником о раду Савета за здравље.  
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Члан 3. 
 

Мандат новоизабраних чланова траје до истека мандата Савета за здравље општине 
Димитровград, односно истека мандата Скупштине општине Димитровград. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Димитровград“. 

 
 

Бр. 06-10/2018-17/21-12 
У Димитровграду, 02.02.2018. године. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

 
                          ПРЕДСЕДНИК, 

                                                      Зоран Ђуров, с.р.         
 
 
 
На основу члана 98. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 
83/14-др. Закон и 101/16-др. Закон) и члана 111. Статута општине Димитровград 
(„Службени лист града Ниша“, бр. 28/14- пречишћени текст, 72/15 и 156/16), Скупштина 
општине Димитровград на седници одржаној дана 02.02.2018. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ 

ОДНОСЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о оснивању Савета за међунационалне односе општине Димитровград 
(„Службени лист града Ниша“, бр. 34/09) врши се измена и допуна тако што: 

- У члану 3. после става 1. додаје се став 2 и гласи „Скупштина општине може поред 
чланова Савета изабрати и заменике чланова Савета“ 

- У члану 7. став 2. уместо речи „Врховни суд Србије“ стоји „Врховни касациони суд“, 
- У члану 15. додају се став 2. и став 3.: 

"За свој рад члановима Савета припада накнада утврђена Одлуком Скупштине 
општине о изменама и допунама Одлуке о примањима изабраних, именованих и 
постављених лица у општини Димитровград („Сл. лист града Ниша“ бр. 10/17). 

Чланови Савета имају обавезу да наставе са радом и по истеку мандата до 
избора нових чланова Савета.“ 
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Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Димитровград“. 
 
 
Бр. 06-10/2018-17/21-13 
У Димитровграду, 02.02.2018. године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                 Зоран Ђуров, с.р. 

 
 
 
 На основу члана 22. став 1. и став 2. Закона о јавним службама ("Сл. гласник 
РС", бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. 
закона,  83/2014 - др. закон), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(“Сл.гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 - др. Закон и 101/16 – др. Закон) и члана 41. став 1. 
тачка 30. Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – 
пречишћен текст, 72/15 и 156/16), Скупштина општине Димитровград, на седници 
02.02.2018. године донела је: 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ 

„СПОРТСКО ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ЦАРИБРОД“ ДИМИТРОВГРАД 
 

Члан 1. 
 

Разрешава се ЗОРАН ДИМИТРОВ из Димитровграда, ул. Балканска бр. 6/16 
дужности члана Надзорног одбора Установе за спорт и туризам „Спортско туристички 
центар Цариброд“ Димитровград, из реда запослених, пре истека мандата због 
престанка основа по коме је именован. 

Члан 2. 

Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Сл. листу општине Димитровград". 
 
Бр. 06-10/2018-17/21-14 
У Димитровграду, 02.02.2018. године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                  Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 22. ст.1. и 2. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 
71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 
83/2014 - др. закон), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(“Сл.гласник РС”, бр. 129/07,  83/14) и члана 41. став 1. тачка 30. Статута општине 
Димитровград пречишћен текст („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14, 72/15 и 156/16), 
Скупштина општине Димитровград, на седници 02.02.2018. године донела је: 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ 

„СПОРТСКО ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ЦАРИБРОД“ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

Члан 1. 
Именује се МАРИЈА СТАВРОВ НАЦКОВ из с. Градиње, Димитровград, 

Координатор за истраживање тржишта, маркетинг и унапређење туризма, за члана 
Надзорног одбора Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ 
Димитровград до истека мандата Одбора, из реда запослених. 

 

Члан 2. 

Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. листу општине Димитровград. 

 
 
 

Бр. 06-10/2018-17/21-15 
У Димитровграду, 02.02.2018. године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                  Зоран Ђуров, с.р. 
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