
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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 

 
XXV седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 24.07.2018. године (уторак) у сали 
Скупштине општине Димитровград, са почетком у 1000 часова.  
 
За ову седницу предлажем следећи: 
 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 
1. Разматрање и усвајање записника са XXIV седнице Скупштине општине Димитровград. 
2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изради Плана детаљне регулације услужног 

центра „Димитровград-Градина“. 
3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о приступању израде Статута општине 

Димитровград и именовању Комисије за израду нацрта Статута. 
4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о поступку и условима установљавања права 

службености на земљишту у јавној својини Општине Димитровград и површинама јавне 
намене на територији Општине Димитровград. 

5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка утврђивања јавног интереса 
за експропријацију и административни пренос непокретности ради  изградње локалног пута 
од стационара до споменика на Нешковом вису у KO Димитровград.  

6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о давању у закуп пословног простора. 
7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној 

својини општине Димитровград. 
8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени  Одлуке о социјалној заштити.  
9. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора 

ЈП „Комуналац“ Димитровград о расподели добити. 
10. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду ЈП „Комуналац“ за 

2017. годину. 
11. Разматрање и усвајање предлога Програма мера подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја општине Димитровград за 2018 годину. 
12. Разматрање и усвајање предлога Правилника за доделу подстицајних средстава за 

реалзацију мере 100.1.1 - Регрес за репродуктивни метеријал (вештачко oсемењавање) 
општине Димитровград у 2018 години. 

13. Разматрање и усвајање предлога Правилника за доделу подстицајних средстава за 
реалзацију мере 101 - Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинства на 
територији општине Димитровград у 2018 години. 

14. Разматрање и усвајање предлога Правилника за доделу подстицајних средстава за 
реалзацију мере 102 - Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде на 
територији општине Димитровград у 2018 години. 

15. Разматрање и усвајање предлога Правилника за доделу подстицајних средстава за 
реалзацију мере 104.3 - Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и 
животиња на територији општине Димитровград у 2018 години. 

16. Разматрање и усвајање предлога Правилника за доделу подстицајних средстава за 
реализацију мере 601 .- Набавка приплодних грла аутохтоних раса домаћих животиња на 
територији општине Димитровград у 2018 години. 

17. Разматрање и усвајање предлога Извештаја о активностима Штаба за ванредне ситуације у 
2017. години. 

18. Разматрање и усвајање предлога Годишњег плана рада општинског Штаба за ванредне 
ситуације општине Димитровград за 2018. годину. 

19. Одборничка питања и иницијативе. 
 
Број: 06-69/2018-17/25 
У Димитровграду, 17.07.2018. године.  
  

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

                   ПРЕДСЕДНИК, 
                   Зоран Ђуров с.р.  


