
П Р Е Д Л О Г 
 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 ________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“. 

Члан 4. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о измени и допуни Одлуке о промени 
Стаута општине Димитровград („Службени лист града Ниша“, бр. 140/16) 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 Правни основ за измену Статута општине Димитровград садржан је у члану 137. Статута 
општине Димитровград („Службени лист града Ниша“, бр. 28/14- пречишћени текст, 72/15 и 156/16), који 
предвиђа да се одређује и овлашћује предлагач, односно председник општине да предложи промену 
Статута и истом Одлуком се одређује начин и поступка доношења, односно променаСтатута и 
именовање Комисије за израду нацрта аката, односно промена Статута општине Димитровград. 
 Разлог за доношење ове Одлуке јесте тај што протеком времена настаје потреба за одређене 
промене у правним актима па и у Статуту општине Димитровград. 
 
 Бр. ___________________ 
 У Димитровграду, ________ 2018. године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

 ПРЕДСЕДНИК, 
                                                                                                                 Зоран Ђуров 


