
 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 и 156/16) 

 
С а з и в а м 

 
XXI седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 02.02.2018. године (петак) 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 XIX седнице Скупштине општине Димитровград. 
2. Разматрање и усвајање записника са XX седнице Скупштине општине Димитровград. 
3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о приступању промени Статута општине 

Димитровград и именовању комисије за израду нацрта. 
4. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању информације о степену усклађености 

планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Комуналац“ 
Димитровград за период 01.01.-31.12.2017. године. 

5. Разматрање и усвајање предлога Програма рада буџетског фонда за привредни развој 
општине Димитровград за 2018. годину. 

6. Разматрање и усвајање предлога Програма подршке младима у општини Димитровград у 
2018.  години. 

7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о прибављању непокретности на кп бр. 2559/5 и 
кп.бр. 2558/1 у КО Жељуша у својину општине Димитровград непосредном погодбом. 

8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у 
јавну својину општине Димитровград из јавне својине Републике Србије. 

9. Разматрање и усвајање предлога Одлуке измени Одлуке о накнадама чланова Надзорног 
одбора јавних предузећа на територији општине Димитровград. 

10. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о накнади штете од града у МЗ Височки Одоровци. 
11. Разматрање и усвајање предлога Решења и измени и допуни Решења о образовању 

општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград. 
12. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу председника Одбора за буџет и 

финансије, привреду, малу привреду и локални економски развој. 
13. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању председника Одбора за буџет и 

финансије, привреду, малу привреду и локални економски развој. 
14. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о образовању Савета за 

здравље општине Димитровград. 
15. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Савета за 

међунационалне односе општине Димитровград. 
16. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу члана Надзорног одбора Установе за 

спорт и туризам „Спотско туристички центар Цариброд“ Димитровград. 
17. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању члана Надзорног одбора Установе за 

спорт и туризам „Спотско туристички центар Цариброд“ Димитровград. 
18. Одговори на одборничка питања. 
19. Одборничка питања и иницијативе. 

 
Број: 06-______/2018-17/21 
У Димитровграду, ___01.2018. године.  
 
 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

                   ПРЕДСЕДНИК, 
               Зоран Ђуров с.р.  


