СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ДИМИТРОВГРАД
ГОДИНА I – БРОЈ 2

ДИМИТРОВГРАД, 29.12.2017.
СТРАНА 1

На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС“, бр. 129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11), члана 32. став 1. тачка 10. и члана 39. став 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. Закон и 101/16-др. Закон)
и члана 41. став 1. тачка 31. Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“ бр. 28/14пречишћени текст, 72/15 и 156/16), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној
дана 29.12.2017. године донела је:
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ДИМИТРОВГРАД
Члан 1.
Утврђује се престанак мандата одборнику и заменику председника Скупштине општине
Димитровград ГЕРОВ ЗОРАНУ – дипломираном економисти, из Димитровграда ул. Балкансака
бр. 6/4, због избора на функцију заменика председника општине Димитровград.
Члан 2.
Решење ступа на снагу доношењем, а објавиће се у „Сл. листу општине Димитровград“.

Број: 06-146/2017-17/20-1
У Димитровграду, 29.12.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров, с.р.
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СТРАНА 2

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. Закон и 101/16-др. Закон) члана 41. став 1. тачка
33. Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“ бр. 28/14 - пречишћени текст и
72/15), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана 29.12.2017. године донела
је:
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
Члан 1.
ГЕРОВ ЗОРАН – дипломирани економиста, из Димитровграда са пребивалиштем у ул.
Балканска бр. 6/4, ИЗАБРАН ЈЕ за заменика председника општине Димитровград на период до
истека мандата председника општине Димитровград, односно до истека мадата Скупштине
општине Димитровград.
Члан 2.
Мандат заменика предсeдника Општине из члана 1. овог Решења почиње од
29.12.2017. године.
Члан 3.
Решење ступа на снагу доношењем, а објавиће се у „Сл. листу општине Димитровград“.
Број: 06-146/2017-17/20-2
У Димитровграду, 29.12.2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров, с.р.
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СТРАНА 3

На основу члана 48. и члана 56. Закона о локалним изборима ( „Сл.гласник РС“ бр.
129/07, 34/10 и Одлука УС 54/11), и члана 6. Пословника Скупштине општине Димитровград
(„Сл. лист града Ниша“ 59/12), Скупштине општине Димитровград, на седници одржаној
29.12.2017 године, доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Члан 1.
Овом Одлуком мења се члан 1. став 1. Одлуке о верификацији мандата одборника
Скупштине општине Димитровград бр. 06-56/2016-I/1-1 од 23.05.2016. године, тако што се у:
1. тачки 19. уместо одборника Зоран Геров, дипломирани економиста, Балканска 6/4,
стоји одборник Асен Коцев, професор из Димитровграда, Балканска 84.

Члан 2.
Мандат новоизабраном одборнику почиње да тече даном верификације мандата, а траје
до истека мандата одборника коме је престао мандат.
Члан 3.
Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана
доношења Одлуке Скупштине јединице локалне самоуправе.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу доношењeм, а објавиће се у Службеном листу општине
Димитровград.
Брoj: 06-146/2017-17/20-3
У Димитровграду 29.12.2017. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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СТРАНА 4

На основу члана 32. став 1. тачка 10. и члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. Закон и 101/16-др.Закон), члана 41. став 1. тачка 31. и члана
69. Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“ бр. 28/14-пречишћени текст, 72/15 и
156/16), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана 29.12.2017. године,
донела је:

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Члан 1.
СРЂАН САВОВ, царински службеник из Димитровграда, с. Трнски Одоровци, изабран је
за заменика председника Скупштине општине Димитровград, на период до истека мандата
Скупштине општине Димитровград.

Члан 2.
Мандат заменика председника Скупштине из члана 1. овог Решења почиње 29.12.2017.
године.

Члан 3.
Решење ступа на снагу доношењем, а објавиће се у „Сл. листу општине Димитровград“.

Број: 06-146/2017-17/20-4
У Димитровграду, 29.12.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров, с.р.
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СТРАНА 5

На основу члана 32. став 1. тачка 12., и члана 50. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. Закон и 101/16-др. закон) и члана 41. став 1.
тачка 33. а у вези члана 87. став 3. Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“ бр.
28/14-пречишћени текст, 72/15 и 156/16), Скупштина општине Димитровград на седници
одржаној дана 29.12.2017. године донела је:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ИЗ ОБЛАСТИ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Члан 1.
Разрешава се члан Општинског већа општине Димитровград, из области комуналне
делатности и путне инфраструктуре, ЖАН ЦОНЕВИЋ из с. Жељуша, Димитровград, пре истека
мандата због подношења писане оставке бр. 118-3/2017 од 26.12.2017. године.

Члан 2.
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Димитровград.

Број: 06-146/2017-17/20-5
У Димитровграду, 29.12.2017 године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров, с.р.
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СТРАНА 6

На основу члана 2. и члана 61. Закона о становању и одржавању зграда ( ,,Сл.гласник
РС“, бр.104/2016), члана 32. тачке 6. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС“,
бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон), Правилника о критеријумима за утврђивање
минималног износа који одређује јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова
инвестиционог одржавања заједничких делова зграде (,,Сл. гласник РС“, бр.101/2017) и члана
41. став 1. тачка 7. Статута општине Димитровград (,,Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14пречишћени текст, 72/15 и 156/16), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној
дана 29.12.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда
и накнаде за рад принудног професионалног управника

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се минимални износи који су власници посебних делова зграда
дужни издвајати на име трошкова текућег, као и инвестиционог одржавања зграда које се
налазе на територији општине Димитровград, као и утврђивање накнаде коју плаћају власници
посебних делова зграда у случају постављања професионалног управника од стране локалне
самоуправе као вид принудне мере.

-

Члан 2.
Власници посебних делова зграда на територији општине Димитровград, дужни су
плаћати следеће утврђене минималне износе:
текуће одржавање зграда у износу од 186,00 динара месечно по стану,
трошкове инвестиционог одржавања заједничких делова зграда у износу од 241,00
динара месечно по стану,
накнаду коју плаћају власници посебних делова зграда у случају принудног постављања
професионалног управника у износу од 232,00 динара месечно по стану.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу
општине Димитровград“.
Број: 06-146/2017-17/20-6
У Димитровграду, дана 29.12.2017.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Ђуров Зоран, с.р.
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СТРАНА 7

На основу члана 27.став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011,
88/2013 и 105/2014), члана 2. и члана 3. став 1. тачка 1. Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012 и
48/2015), Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине
Димитровград и ( Службени лист Града Ниша бр. 21/16 ) члана 41. ст.1. т.10 Статута општине
Димитровград („Сл. лист Града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст бр. 72/15) Скупштина
општине Димитровград, на седници одржаној дана 29.12.2017. године донела је:

ОДЛУКУ
о прибављању непокретности, грађевинског земљишта и објеката на КП. бр. 1243
уписане у ЛН бр. 29 КО Мојинци, у јавну својину општине Димитровград непосредном
погодбом
Члан 1.
ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину општине Димитровград непосредном погодбом непокретност –
на КП.бр. 1243, земљиште у грађевинском подручју, у површини од 646 м2 и објекти на истој
парцели, уписани у лист непокретности бр. 29 КО Мојинци, и неуписани као ванкњижна својина,
на име сада пок. Димитров Велина, бив. из с. Мојинци, Општина Димитровград, чији су
наследници по основу оставинског Решења Основног суда у Димитровграду бр. О 86/17 од
24.08.2017. године:

-

Васов Оливера
Стаменов Славча
Стаменов Драган
Стаменов Милорад
Божилов Томица
Божилов Кристијан
Божилов Александар
Младенов Ненад
Димов Маријана

са уделом 2/6
са уделом 1/9
са уделом 1/9
са уделом 1/9
са уделом 1/9
са уделом 1/18
са уделом 1/18
са уделом 1/18
са уделом 1/18

по тржишној вредности, одређеној од стране Министарства финансија – Пореска управа –
Експозитура Димитровград .
Члан 2.
Тржишна вредност непокретности из члана 1. ове Одлуке у укупном износу од 412.362,oo
динара, односно 326.662,oo динара за објекте и 85.000,oo динара за земљиште, утврђена је на
основу Записника достављеног од стране Министарства финансија – Пореска управа –
Експозитура Димитровград, бр. 464-08-00035/2017 од 26.12.2017. године.
Средства за прибављање непокретности предвиђена су Одлуком о буџету општине
Димитровград.
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Члан 3.
Општина Димитровград стиче право својине на непокретности из члана 1. ове Одлуке, са
правом уписа у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима на основу уговора
о прибављању непокретности.
Члан 4.
Уговор о прибављању непокретности из члана 1. ове Одлуке у јавну својину општине
Димитровград у име општине Димитровград закључује председник Општине.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине
Димитровград“.
Брoj: 06-146/2017-17/20-7
У Димитровграду, 29.12.2017.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
ЗоранЂуров, с.р.

На основу члана 92. става 2. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13,142/14, 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и
113/17) и члана 41. став 1. тачка 2. Статута општине Димитровград Статута општине
Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14-пречишћен текст, 72/15 и 156/16), Скупштина
општине Димитровград, на седници 29.12.2017. године донела је:

ОДЛУКУ
о екстерној ревизији завршног рачуна за 2017. годину

Члан 1.
Завршни рачуни буџета локалне власти подлежу екстерној ревизији те исту извршити по
спроведеном поступку јавне набавке-услуга најповољнијег ревизора.
Члан 2.
Поступак ревизије извршити до 15.05.2018. године и Извештај приложити завршном
рачуну буџета општине за 2017. годину, а у складу са Законом.
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Члан 3.
Ова Одлука важи уколико би државна ревизија била изостављена до 31. јануара
2018.године.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „ Службеном листу општине
Димитровград“.
Број: 06-146/2017-17/20-8
У Димитровграду, 29.12.2017. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.

На основу члана 26. став 1. тач. 3. Закона о јавној својини (Сл. гласник РС бр.72/2011, 88/2013 и
105/2014), члана 41. став 11. Статута општине Димитровград (''Службени лист града Ниша'' –
пречишћен текст бр. 28/14, 72/15 и 156/16) и члана 43а Закона о експропријацији ("Сл. гласник
РС", бр. 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/2001 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 20/2009, 55/2013
- одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење) , Скупштина општине Димитровград на седници
одржаној 29.12.2017. године, доноси:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на пренос права на непокретности из јавне својине општине
Димитроврад у јавну својину Републике Србије
Члан 1.
Даје се сагласност Општинској управи општине Димитровград за доношење решења о
експропријацији непокретности из јавне својине Општине Димитровград у јавну својину
Републике Србије у складу са Законом о јавној својини (Сл. гласник РС бр.72/2011, 88/2013 и
105/2014), Решењем Владе Републике Србије 05 бр. 465-1045/2017 од 09.02.2017. године и
Пројектном документацијом за изградњу инфраструктурног коридора Ниш-граница Републике
Бугарске.
Члан 2
Општина Димитровград има право на накнаду за експроприсанe непокретности у случају да је
исто стечено теретним правним послом.
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања у Сл. листу општине
Димитровград.
Број: 06-146/2017-17/20-9
У Димитровграду, 29.12.2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.

На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ бр.
41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС и 55/2014 96/2005 -др.закон и 9/2016 - одлука
УС), члана 66. Пословника о раду Општинског већа Општине Димитровград (бр. 06-48/09-III/29
од 24.09.2009.год.), а на предлог Општинског Савета за безбедност саобраћаја на територији
општине Димитровград (у даљем тексту Савет), Општинско веће општине Димитровград на
седници одржаној дана 28.12.2017. године, донело је:
ПРОГРАМ
утрошака средстава на мерама за повећање нивоа безбедности саобраћаја за период
01.01.-31.12.2018. године на територији општине Димитровград

Програмом утрошака средстава за унапређење безбедности саобраћаја за период 01.0131.12.2018. године на територији општине Димитровград, у складу са одредбама ЗОБС-а (у
даљем тексту Програм), утврђује се коришћење наменских средстава, од наплаћених казни за
саобраћајне прекршаје на територији Општине Димитровград, пренешених из претходне године
за активности које се до краја 2017. године планирају у циљу унапређења безбедности
саобраћаја на путевима.

За финансирање активности унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине
Димитровград за 2018. годину укупно се опредељује износ од 4.000.000,00 динара утрврђен
Одлуком о буџету општине Димитровград за 2017. годину („Сл. града Ниша“ бр.)

У складу са чланом 18. и 19. ЗОБС-а и у складу са динамиком прилива средстава до краја 2017.
године, средства из члана 2. овог Програма распоређује се на следећи начин:
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Ред.
бр.

Област рада

Средства за финансирање унапређења безбедности
саобраћаја
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Спровођење мера унапређења безбедности
путне инфраструктуре
Унапређење саобраћајног образовања и
васпитања
Превентивно промотивне активности
Израда студије, истраживања и пројеката из
области безбедности саобраћаја
Техничко опремање јединица саобраћајне
полицијеи јединица за спасавање и хитно
медицинско збрињавање настрадалих лица у
саобраћају
Рад општинског савета за безбедност
саобраћаја
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%

Износ
средстава (дин)

100

4.000.000,00

12

500.000,00

28

1.100.000,00

7

300.000,00

38

1.500.000,00

10

400.000,00

5

200.000,00

За реализацију и утрошак средстава предвиђена за унапређење безбедности саобраћаја према
овом Програму задужен је Општински Савет за безбедност саобраћаја.
Уколико се приходи не остварују у планираном износу, планиране активности реализоваће се
према степену приоритета које одреди Општински Савет за безбедност саобраћаја.
Неискоришћена средства према дефинисаном Програму за 2018. годину биће распоређена у
Програму за 2019. годину.

Општински Савет за безбедност саобраћаја подноси Општинском већу општине Димитровград
Извештај о реализацији Програма и извршеним активностима и утрошку средстава.

Овај програм објавити у „Службеном листу општине Димитровград“.

Бр. 06-150/17-15/84-3/1
У Димитровграду,
28.12.2017. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Владица Димитров, с.р
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