
    
На основу члана 116. и члана 117. Статута општине Димитровград (“Сл. лист града Ниша” бр. 

28/14 – пречишћен текст, 72/15, 156/16 и „Сл. лист општине Димитровград“, бр. 7/18), председник 
Скупштине општине Димитровград организује дана 19.12.2018. године (среда), у сали Скупштине 
општине Димитровград, са почетком у 0900 часова у сали Скупштине општине Димитровград 

 
 

 Ј А В Н У     Р А С П Р А В У 
поводом тачака дневног реда за XXVII седницу Скупштине општине Димитровград 

 
 

 Позивам представнике надлежних органа Општине, јавних служби, односно предлагаче и 
обрађиваче акта о којима се води јавна расправа, заинтересоване грађене, представнике удружења 
грађана и средства јавног информисања на јавну расправу поводом предложених тачака дневног 
реда и разматрања: 
 

1. Предлога Одлуке о локалним комуналним таксама. 
2. Предлога Одлуке о накнадама за коришћење јавних површине. 
3. Предлога Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта. 
4. Предлога Одлуке о висини накнаде за услуге које врши Општинска управа за 2019. годину. 
5. Предлога Одлуке о висини боравишне таксе. 
6. Предлога Кадровског плана органа и служби општине Димитровград за 2019. годину. 
7. Предлога Одлуке о буџету општине Димитровград за 2019. годину. 
8. Предлога Годишњег плана Општинског рада Штаба за ванредне ситуације општине 

Димитровград за 2019. годину. 
9. Предлога Програма рада буџетског фонда за привредни развој општине Димитровград за 

2019. годину. 
10. Предлога измене Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја општине Димитровград за 2018. годину. 
11. Предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Комуналац“ – 

Димитровград за 2019. годину са финансијским планом и ценовником услуга за 2019. годину. 
12. Предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања Установе за спорт и туризам 

„Спорско туристички центар Цариброд“  Димитровград са финансијским планом за 2019. 
годину. 

13. Предлога Решења о давању сагласности на Програм рада  Центра за социјални рад за 
општину Димитровград за 2019. годину са планираним средствима за вршење послова 
социјалне заштите из надлежности Општине у 2019. години. 

14. Предлога Решења о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом 
Народне библиотеке „Детко Петров“ за 2019. годину. 

15. Предлога Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за културу са финансијским 
планом за 2019. годину. 

16. Предлога Решења о давању сагласности на Програм рада и развоја и финансијског плана 
Историјског архива у Пироту за  2019. годину. 

17. Предлога Решења о давању сагласности Програм рада – јавна овлашћења и буџета Црвеног 
крста Димитровград за 2019. годину са финансијским планом. 

18. Предлога Решења о усвајању Плана јавног здравља општине Димитровград за период 2018-
2025 године. 
 

 Потребан материјал за тачке дневног реда јавне расправе објавиће се на сајту општине 
Димитровград www.dimitrovgrad.rs, као и на градској Галерији „Методи – Мета Петров“ у 
Димитровграду у смислу обавештења, или потребан материјал можете добити од секретара 
Скупштине општине Димитровград. 
 
Број: 06-116/2018-17/27-1 
У Димитровграду, 17.12.2018. године.  
 

ПРЕДСЕДНИК 
      СО-е Димитровград 

Зоран Ђуров 

http://www.dimitrovgrad.rs

