
    

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ДИМИТРОВГРАД  

 

ГОДИНА II – БРОЈ 2 ДИМИТРОВГРАД, 29.01.2018.  

                                                                                                                            СТРАНА 1 
 

На основу члана 20. став 1. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“ 24/2011), 
члана 46. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
др. закон и 101/16 – др. закон), члана 78. став 1. тачка 2. Статута општине Димитровград („Сл. 
лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16), члана 3. став 3. и члана 7. 
Одлуке о формирању буџетског фонда за социјалну заштиту и програме социо-хуманитарних 
организација („Сл. лист града Ниша“, бр. 156/16), Општинско веће општине Димитровград, на 
седници одржаној 24.01.2018. године, доноси следећи: 

 
ПРОГРАМ РАДА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ПРОГРАМЕ 

СОЦИО-ХУМАНИТАРНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
I СРЕДСТВА 

Одлуком о буџету општине Димитровград за 2018. годину у оквиру раздела 5, 
глава 16 – Буџетски фонд за социјалну заштиту и програме социо-хуманитарних 
организација (у даљем тексту: Фонд), опредељена су средства у износу од 1.000.000,00 
динара намењена за реализацију активности и програма усмерених ка постизању 
развоја и унапређења положаја социјално угрожених и маргинализованих категорија 
друштва на локалном нивоу.  

Средства у оквиру Фонда реализују се на основу Јавног конкурса који расписује 
председник општине, а спроводи Комисија коју формира Општинско веће општине 
Димитровград, техничку подршку реализацији програма и конкурса врши Група за јавне 
набавке, локално-економски развој и пројектно планирање, Општинске управе општине 
Димитровград. 

II ЦИЉЕВИ 
Циљ програма јесте стварање могућности за постизање заједничког одговора на 

изазове у систему социјалне заштите компетентним ангажовањем свих друштвених 
ресурса и партнера, као и перманентно унапређење система социјалне заштите на 
локалном нивоу.  

III НАМЕНА СРЕДСТАВА 
Средства су намењена подршци социо-хуманитарним активностима цивилног 

сектора које су од значаја за локалну самоуправу.   
Право на финансијску подршку остварује формална непрофитна организација.  
Специјално Програм подржава активности које се односе на: 
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1) подршка хуманитарним активностима; 
2) развој мулти секторске сарадње на локалном нивоу; 
3) реализацију и афирмацију регионалне и међународне сарадње у области 

социо-хуманитарних активности; 
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Сл. листу 
општине Димитровград“. 

Образложење: 

Правни основ за доношење овог Програма постоји у чл. 46. став 1. тачка 2) 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. 
закон) и члана 78. став 1. тачка 2. Статута општине Димитровград („Сл. лист града 
Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16) по којима Општинско веће 
непосредно извршава и стара се о извршењу одлука и других аката Скупштине 
општине. 

Разлог за доношење овог Програма је наменско распоређивање средстава из 
раздела 5, глава 16 – Буџетски фонд за социјалну заштиту и програме социо-
хуманитарних организација Одлуке о буџету општине Димитровград за 2018. годину 
(„Сл. лист општине Димитровград“, бр. 1/17) у износу од 1.000.000,00 динара, која се по 
члану 3. став 3. и члану 7. Одлуке о формирању буџетског фонда за социјалну заштиту 
и програме социо-хуманитарних организација („Сл. лист града Ниша“, бр. 156/16) могу 
користити за реализацију активности и програма усмерених ка постизању развоја и 
унапређења положаја социјално угрожених и маргинализованих категорија друштва на 
локалном нивоу, а у складу са Програмом за текућу годину.  

Суштински основ за доношење овог правилника произилази из Акционог плана 
Стратегије социјалне заштите општине Димитровград за период 2017 – 2021. године.  
 
 
Број: 06-7/18-15/88-7 
У Димитровграду, 24.01.2018. године  
 
 

ОПШТИНКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
                       ПРЕДСЕДНИК, 

          Владица Димитров с.р. 
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