
На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр 129/07, 83/14 – др. 
Закон и 101/2016)  и члана 43. Статута општине Димитровград (“Сл. лист града Ниша” бр. 
28/14 – пречишћен текст, 72/15, 156/16 и „Сл. лист општине Димитровград“, бр. 7/18), 

 
С а з и в а м 

 
XXVI седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 23.10.2018. године (уторак) у 
сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 0900 часова.  
 
За ову седницу предлажем следећи: 
 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 
 

1. Разматрање и усвајање записника са XXV седнице Скупштине општине 
Димитровград. 

2. Разматрање и усвајање записника са Свечане седнице Скупштине општине 
Димитровград – радни део. 

3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању извештаја о пословању буџета 
општине Димитровград за период од 01.01. – 30.06.2018. године. 

4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о задуживању за финансирање 
капиталних инвестиционих расхода. 

5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама Одлуке о буџету општине 
Димитровград за 2018. годину.  

6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о успостављању сарадње између 
општине Димитровград, Р Србија и општине Димитровград Р Бугарска.  

7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о утврђивању урбанистичких зона 
обавезног инвестиционог одржавања и унапређења својства зграде и зона 
обавезног одржавања спољног изгледа зграде. 

8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о бесповратном суфинансирању 
активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграда на 
територији општине Димитровград.  

9. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о отуђењу непокретности у јавној својини 
општине Димитровград непосредном погодбом. 

10. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени Одлуке о давању у закуп 
пословног простора. 

11. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о одређивању грађевинског земљишта 
ван граница грађевинског подручја у КО Мазгош.  

12. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о oтуђењу неизграђеног грађевинског 
земљишта у јавној својини општине Димитровград. 

13. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању информације о степену 
усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 
јавног предузећа ЈП „Комуналац“ Димитровград за период од 01.01.2018. до 
31.06.2018. године. 

14. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Статут ЈКП 
„Регионална депонија Пирот“ – Пирот. 

15. Разматрање и усвајање предлога Програма подршке верским заједницама на 
територији општине Димитровград за 2018. годину.  

16. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о утврђивању економске цене програма 
васпитања и образовања у Предшколској установи „8 септембар“ Димитровград за 
школску 2018/2019 годину.  

17. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању финансијског извештаја 
Предшколске установе „8 септембар“ у Димитровграду за период од 01.01.2017-
31.12.2017. годину. 

18. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању извештаја о раду 
Предшколске установе „8 септембар“ у Димитровграду за радну 2017/2018 годину. 



19. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на годишњи план 
рада Предшколске установе „8 септембар“ у Димитровграду за радну 2018/2019 
годину. 

20. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању чланова Општинског 
савета родитеља општине Димитровград.  

21. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу члана Одбора за буџет и 
финансије, привреду, малу привреду и локални економски развој. 

22. Разматрање и усвајање предлога Решења о избору члана Одбора за буџет и 
финансије, привреду, малу привреду и локални економски развој. 

23. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу секретара Скупштине 
општине Димитровград. 

24. Разматрање и усвајање предлога Решења о постављењу секретара Скупштине 
општине Димитровград. 

25. Одборничка питања и иницијативе. 
 
 

 
Број: 06-95/2018-17/26 
У Димитровграду, 16.10.2018. године.  
 
 
  

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 
 

                   ПРЕДСЕДНИК, 
                   Зоран Ђуров с.р.  


