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На основу члана 106. став 1. тачка 2) и 4) и члана 108. став 1. Статута општине 
Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19), члана 6. став 1. тачке 3) и члана 17. 
Одлуке о јавним расправама („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19), Општинско веће 
општине Димитровград, на седници одржаној  24.12.2019. године, донело је  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Одређује се спровођење јавне расправе о нацрту Програма буџетског фонда за 

социјалну заштиту и социо-хуманитарне активности. 

2. Утврђује се Програм јавне расправе о нацрту Програма буџетског фонда за социјалну 
заштиту и социо-хуманитарне активности, који је саставни део овог закључка. 

3. Јавна расправа о нацрту Програма буџетског фонда за социјалну заштиту и социо-
хуманитарне активности, спровешће се почев од 26.12.2019. године и трајаће закључно са 
13.01.2020. године. 

4. Програм јавне расправе са радним текстом нацрта Програма буџетског фонда за 
социјалну заштиту и социо-хуманитарне активности биће објављен на званичној интернет 
старници општине Димитровград www.dimitrovgrad.rs и огласној табли у згради општине 
Димитровград. 

5. Примедбе, предлози и сугестије могу се у писаном облику, најкасније до 1500  часова 
11.01.2020. године, доставити преко Писарнице Општинске управе општине Димитровград или 
путем електронске поште opstinskovece@dimitrovgrad.rs. 

6. Отворени састанак на којем ће се расправљати о нацрту Програма буџетског фонда за 
социјалну заштиту и социо-хуманитарне активности одржаће се 13.01.2020. године у Сали 
Скупштине општине Димитровград, са почетком у 1200 часова.  

 

Образложење: 
  

Правни основ за доношење овог закључка садржан је и у члану 6. став 1. тачке 3) и члану 
17. Одлуке о јавним расправама („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19), којима је 
прописано да је Општинско веће дужно да пре усвајање документа јавне политике, организује и 
спроведе јавну расправу о документу јавне политике, осим у случајевима одређеним Уредбом, 
а наведеним одредбама одређује се и рок за спровођење јавне расправе, као и начин 
спровођења. 

 Спровођењем јавне расправе у поступку припреме Програма буџетског фонда за 
социјалну заштиту и социо-хуманитарне активности остварује се могућност већег учешће 
грађана у дефинисању праваца за даљи развој политика социјалне заштите.  

 Имајући у виду велики значај докумената јавне политике неопходно је да све 
заинтересоване стране имају могућност да се упознају са нацртом Програма буџетског фонда 
за социјалну заштиту и социо-хуманитарне активности и да доставе своје коментаре и 
предлоге. 

 С обзиром да је Одлуком о јавним расправама утврђено да је Општинско веће дужно да 
пре усвајање документа јавне политике, организује и спроведе јавну расправу о документу 
јавне политике, осим у случајевима одређеним Уредбом, неопходно је донети одлуку о 
спровођењу јавне расправе, програм јавне расправе и рок у којем се она спроводи.   

Тачком 1. закључка одређује се спровођење јавне расправе о нацрту Програма 
буџетског фонда за социјалну заштиту и социо-хуманитарне активности. 
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Тачком 2. закључка утврђује се програм јавне расправе о нацрту Програма буџетског 
фонда за социјалну заштиту и социо-хуманитарне активности, који је саставни део овог 
закључка. 

Тачком 3. закључка одређује се да се јавна расправа о нацрту Програма буџетског 
фонда за социјалну заштиту и социо-хуманитарне активности, спроводи од 26. децембра 2019. 
године до 1. јануара 2020. године. 

Тачком 4. закључка одређује се место објављивања програма јавне расправе са радним 
текстом нацрта Програма буџетског фонда за социјалну заштиту и социо-хуманитарне 
активности. 

Тачком 5. закључка одређује се начин достављања примедби, предлога и сугестија 
заинтересованих лица. 

Тачком 6. закључка одређује се време и место одражавња отвореног састанка. 
 

 
Доставити: 

- Архиви. 
 
 
Број: 06-147/19-15/169-3 
У Димитровграду, 24.12.2019. године 
                           

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                           Владица Димитров 
 


