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На основу чл. 10. Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“ бр. 28/14-
пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и „Сл лист општине Димитровград“,бр.7/18), члана 3. Одлуке о 
општинским наградама и признањима поводом празника општине Димитровград („Сл. лист 
града Ниша“, бр. 61/06 и 108/16) и члана 1. и 2. став 1. и 2. Правилника о додели награда и 
признања поводом празника Општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 61/06 и 
108/16), Скупштина општине Димитровград на Свечаној седници, радни део, одржаној 
21.09.2018. године донела је 
 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ОПШТИНСКИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ПРАЗНИКА  

ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

Члан 1. 
 Општинска признања поводом празника Општине Димитровград – Рождество Пресвете 
Богородице додељују се: 
 

СТАВРОВ ЈОРДАНУ из с. Борово - Барје, потпуковнику и писцу за постигнуте 
резултате и залагање у области културног и друштвеног живота. Поред професионалне 
војне службе бави се писањем те су сва његова дела везана за родно село и Димитровград. 
Члан је Удружења мањинских писаца Словеније. Пише на српском језику, а скоро сва дела су 
му преведена и на словеначки језик.Објавио је више прозних дела, романа и есеја. На 
књижевним сусретима Словеније непрекидно, успешно популарише и афирмише своје родно 
мерсто. Своје радове објављује у књижевним часописима Словеније, у Паралелама, 
Балканском књижевном гласнику... 

 
МАНОЈЛОВИЋ ИВИЦИ Полицијском службенику СГП Димитровград, за постигнуте 

резултате у обављању послова заштите и безбедности државне границе кроз откривање и 
учествовање у откривању и расветљавању кривичних дела и прекршаја. Својим залагањем 
допринео је безбедности и личној сигурности самих грађана општине Димитровград, што је 
изузетан допринос јавном интересу и правном поретку државе. 

 
ЈАСМИНКИ МАНЧЕВ за постигнуте резултате и залагање у области културног и 

друштвеног живота. Јасминка Манчев, професор је разредне наставе својим радом, 
залагањем и резултатима оставила је траг у култури и информисању. На пољу новинарства 
показала се као изузетан новинар, водитељ програма, аутор бројних документарних филмова, 
продуцент емисије за децу и младе на српском и бугарском језику и лице које је обележило 
скоро две деценије рада локалних медија. Симбол презентера града како на  локалном нивоу 
тако и на националним и међународним догађајима. Од 2013 год. Ради као директор Народне 
библиотеке „ Детко Петров“ у Димитровграду. 

 
Доцент Др НИКОЛОВ ВЕСНА, доцент и неурохирург пореклом из с. Изатовци, 

доктор Клинике за неурохирургију КЦ Ниш и доцент на Медицинском факултету Универзитета у 
Нишу, са репрезентативним референцама и залагањем на научним пројектима. Осим стручних 
знања поседује изузетне моралне и људске квалитете. 

 
 Др РОСИЦА МЛАДЕНОВ – због промовисања општине Димитровград. Завршила је СОУ 
Англел Кнчев и НПГПТО (Национална професионална гимназија за прецизну технику и оптику 
„Ломоносов“) и ВИТФИЗ Крстјо Сарафов у Софији. Филмска уметност даје могућност за 
показивање разних талената, а тема „Свет гледан мојим очима“ је пут ка души и срцу младог 
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човека. Први бугарски 3Д филм „Лет“ је сниман по сценарију ученице гимназије „Свети Кирило и 
Методије“ у Димитровграду, Р. Србија. Филмови „Журка“, „Тинејџерски проблеми“, „Остварени 
сан“, „Лет“, „Јерма“, „Мали људи великог срца“, снимани по сценарију ученика из гимназије 
„Свети Кирило и Методије“, надахнути фестивалом за дечју медијску уметност „Арлекин“, 
добијају престижне награде на Фестивалу, а два ученика  добијају награде и на другим 
међународним фестивалима. Драгана Ангелов, Марио Маринков и Тијана Кирков, Наталија 
Стојановић, Милица Златков, Милица Андрејев, Бојан Станчев и Нина Васов, Јана Бошков, 
ученици Гимназије из Димитровграда, су међу награђенима за филмове, снимане по њиховом 
сценарију. Захваљујући њима, млади људи из више од двадесет држава су сазнали много тога 
о Димитровграду: о људима, природи, талентованој деци, општини Димитровград, која 
подржава младе у њиховом одрастању и креативности. Филм „Полет“ учествује на 
међународном фестивалу у Грузији и добија прву награду за најбољу улогу, додељену ауторки 
сценарија, која такође игра и главну улогу. Филм „Мали људи великог срца“, такође добија прву 
награду на Фестивалу у Варни и специјалну награду жирија на Међународном фестивалу 
филмске уметности за младе у Грузији.  Покретач племените идеје о креативност, која је 
одраз слободног духа и сарадњу са младим људима из Бугарске и дијаспоре је Росица 
Младенова – изузетна личност, режисер у БНТ, доктор наука у области филмске и медијске 
уметности, хонорарни професор у НАТФИЗ- у, велики професионалац и изузетно посвећена 
свом послу. Росица Младенова с љубављу и веома одговорно ради са младим људима, 
охрабрује их, подржава, промовише њихов рад и одваја много времена и енергије за бољи и 
лепши свет.  

 
ФОНДАЦИЈА „ЗАМИСЛИ ЖИВОТ“ за постигнуте резлтате у решавању здравствених 

и социјалних проблема у општини Димитровград. Свој мото „Доброчинство је једино благо 
које се повећава дељењем“ свакодневно доказују у пракси. Препознатљиви су у јавности због 
помоћи становништву са здравственим и социјалним проблемима. Фондација помаже особама 
оболелим од малигних болести, особама са инвалидитетом али и особама са социјалним 
проблемима. Својим иницијативама обезбеђују средства за помоћ грађанима којима је 
неопходна помоћ. 

  
Члан 2. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли Скупштине 
општине Димитровград, а објавиће се и у Сл. лису општине Димитровград. 
 

 

Број: 06-87/2018-17/2 

У Димитровграду, 21.09.2018. године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

                     ПРЕДСЕДНИК  
                   Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу чл. 10. Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“ бр. 28/14-
пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и „Сл лист општине Димитровград“ бр.7/18) Одлуке о 
општинским наградама и признањима поводом празника општине Димитровград („Сл. лист 
града Ниша“, бр. 61/06), члана 1. Одлуке о изменама Одлуке о општинским наградама и 
признањима поводом празника општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“ бр. 108/16), 
Правилника о додели награда и признања поводом празника Општине Димитровград („Сл. лист 
града Ниша“, бр. 61/06) и члана 1. Правилника о изменама Правилника о додели општинских 
награда и признања поводом празника општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 
108/16), Скупштина општине Димитровград је на Свечаној седници, радни део, одржаној 
21.09.2018. године донела 
 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ОПШТИНСКЕ НАГРАДЕ ПОВОДОМ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
Члан 1. 

 
Општинска награда поводом празника oпштине Димитровград – Рождество Пресвете 

Богородице додељује се, постхумно ДИМОВ ЂОРЂУ, доктору ветеринарске медицине из 
Димитровграда, за преданост ветеринарској струци и посвећеност у изградњи локалне 
самоуправе у служби грађана, у виду златника, округлог облика, пречника 3 cm, финоће 14к - 
585, тежине 16 грама. На лицу златника је грб општине Димитровград са текстом исписаним око 
грба, на српском језику „Рождество Пресвете Богородице“ и на бугарском језику „Рождество на 
Пресвета Богородица“. Испод грба Општине је угравирана година за коју се златник додељује. 
 

Члан 2. 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се на огласној табли Скупштине 
општине Димитровград и у Сл. листу општине Димитровград. 
 

 

Број: 06-87/2018-17/1 

У Димитровграду, 21.09.2018. године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

 
                                                          ПРЕДСЕДНИК 
          Зоран Ђуров, с.р. 
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  На основу чланова 94. и 95. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), 
чланoва 54. и 56. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др. закон 
и 101/16 - др. закон и 47/18), чланова 11. став 3. и 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Сл. гласник РС“ број 95/16) и Закључка Општинског већа општине Димитровград 
бр. 06-90/18-15/116-2 од 20.09.2018. године, Општинско веће општине Димитровград, дана 
20.09.2018. године, оглашава  
 

ЈАВНИ КОНКУРС  
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА 

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
1. Орган у коме се радно место попуњава                                                               
Општинска управа општине Димитровград, Димитровград, ул. Балканска 2. 
 
2. Положај који се попуњава 
Начелник Општинске управе, Положај у првој групи 
Број: службеник на положају  један (1).  
Опис послова: Руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и надзире 
рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује 
њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у 
оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине, 
одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине. 
 

 3. Услови за рад на положају 
Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у 
струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 
 
4. Општи услови: 

- да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике Србије 
- да има прописано образовање 
- да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о 

систематизавији радних места; 
- да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; 
- да учеснику конкурса није престао радни однос у државном органу, односно у органу 

аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности 
из радног односа. 

-  
5. Трајање рада на положају 
Рад на положају траје пет година. 
 
6.Место рада на положају  
Општинска управа општине Димитровград, Димитровград, ул. Балканска 2. 
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7. Докази који се достављају и прилажу уз пријаву на јавни конкурс 

- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству,  
- оргинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, 
- оргинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
- оргинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, 
- оргинал или оверена фотокопија уверења којим се потврђује положен државни 

стручни испит (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о 
положеном стручном испиту за рад у државним органима, достављају оригинал или 
оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту), 

- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству (потврде, решења и 
други акти из којих се види  на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем 
периоду је стечено радно искуство), 

-       изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама 
о којим се води  

-       службена  евиденција или ће то орган учинити уместо ње, 
- и остали наводи из тачке 4.  
                                                                                

8. Стручна оспособљеност, знање и вештине кандидата која се проверавају у изборном 
поступку на јавном конкурсу 

 У изборном поступку стручна оспособљеност, знања и вештине која се проверавају и начин 
провере је:   

- Познавање Закона о локалној самоуправи, Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закона о општем управном поступку – 
усменим путем, 

- Вештина комуникације усмено - путем разговора. 
 

9. Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су 
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, 
назначена знања, стручна оспособљеност и вештине биће проверена у просторијама 
Општинске управе општине Димитровград у Димитровграду, ул. Балканска 2, по истеку рока за 
подношење пријава на јавни конкурс, о чему ће кандидати бити обавештени  телефонским 
путем на бројеве телефона и  писаним путем на адресе које су навели у пријави. 
 
10. Рок за подношење пријава 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 (петнаест) дана од дана када је оглашено 
обавештење о јавном конкурсу у дневним новинама „Данас“. 
 
11. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу 
Предраг Зарков, телефон 010/361-108. 
 
12. Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс  
Општинско веће општине Димитровград, ул. Балканска 2, за Конкурсну комисију, са назнаком за 
јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Димитровград.    
              
13. Начин оглашавања 
Јавни конкурс оглашава се на сајту општине Димитровград www.dimitrovgrad.rs, на огласној 
табли Општинске управе општине Димитровград, у „Службеном листу општине Димитровград“, 

http://www.dimitrovgrad.rs
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на огласној табли Националне службе за запошљавање и обавештење о расписаном јавном 
конкурсу објављује се у дневним новинама „Данас“ и листу на бугарском језику „Ново Братство“. 
 
Напомена: 

            Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази у оргиналу или овереној фоткопији биће одбачене. 

Документа о чињеницама о којиме се води службена евиденција, а која су потребна за 
учествовање на јавном конкурсу су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о положеном државном испиту за рад у државним органима и уверење о положеном 
правосудном испиту.  

Одредбом чланова 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, број 18/16) прописано је да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке 
о чињеницама о којим се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће 
податке прибавити сама.  

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности – 
да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити 
сам. Наведену изјаву могуће је преузети на Писарници Општинске управе општине 
Димитровград и на сајту општине Димитровград.  

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе у циљу даљег 
поступања.  

 Сви изрази појмови који су користе у овом конкурсу у мушком граматичком роду 
обухватају мушки и женски род лица на која се односе.       

     

Бр. 111-8/18-15  
У Димитровграду, 20.09.2018. године                               

                                             
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
 

                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                 Владица Димитров, с.р. 
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ОСНИВАЧ: 
Скупштина општине Димитровград 
ИЗДАВАЧ: 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
Одговорни уредник: 
Драган Голубов, секретар Скупштине општине Димитровград 
Технички уредник: 
Маја Алексов Методиев, координатор послова за ЛЕР и преводилац за бугарски језик 
Е-mail: skupstina@dimitrovgrad.rs 
Тел: 010 / 361 – 582 

mailto:skupstina@dimitrovgrad.rs

