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На основу члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка
45) Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19), Скупштине
општине Димитровград, на седници одржаној дана 24.04.2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
ДИМИТРОВГРАД ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СА ЦИЉЕМ СПРЕЧАВАЊА ШИРЕЊА
ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-COV-2 И ИНФОРМАЦИЈЕ О
ДОСАДАШЊИМ ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА
Члан 1.
УСВАЈА СЕ План активности Штаба за ванредне ситуације општине Димитровград
за време ванредног стања са циљем спречавања ширења заразне болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CoV-2 и информација о досадашњим предузетим мерама, бр. 0642/2020-17/2-7/1 од 16.04.2020. године.
Члан 2.
Саставни део овог Решења је План активности Штаба за ванредне ситуације општине
Димитровград за време ванредног стања са циљем спречавања ширења заразне болести
COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 и информација о досадашњим предузетим
мерама.
Члан 3.
Решење и План активности Штаба за ванредне ситуације општине Димитровград за
време ванредног стања са циљем спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV-2 и информацију о досадашњим предузетим мерама објавити у „Сл.
листу општине Димитровград“.

Број: 06-45/2020-17/37-1
У Димитровграду, 24.04.2020. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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ПЛАН АКТИВНОСТИ ШТАБА ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ЗА ВРЕМЕ ВАНДРЕДНОГ СТАЊА СА ЦИЉЕМ СПРЕЧАВАЊА ШИРЕЊА ЗАРАЗНЕ
БОЛЕСТИ COVID 19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS- CoV-2 И ИНФОРМАЦИЈЕ О
ДОСАДАШЊИМ ПРЕУЗЕТИМ МЕРАМА
Општински штаб за ванредне ситуације општине Димитровград је на седници
одржаној дана 13.03.2020. год. формирао Стручно-оперативни тим за заштиту и спасавање
од епидемије корона вируса. Закључком број 06-40/20-17/2 од 13.03.2020.год., који заседа ,
или држи телефонске седнице и консултације сваког радног дана, по потреби и викендоми
има задатак да спроводи наредбе Штаба за ванредне ситуације.
Сви субјекти од значаја за заштиту и спасавање на територији општине
Димитровград стављени су у стање приправности ради спровођења одређених мера
наложених од стране општинског штаба за ванредне ситуације.
У периоду од проглашења ванредног стања на територији Републике Србије вршено
је редовно извештавање ОВС о стању на територији општине Димитровград.
Oпштински штаб за ванредне ситуацијеје донео низ наредби и мера које су имале за
циљ спречавање ширења вируса COVID 19, а које су ступале на снагу и примењивале се
одмах по доношењу.
На првој седници Општинског штаба за ванредне ситуације донета је одлука да се
Дому здравља Димитровград обезбеди 1 милион динара за набавку заштитне опреме, те је
дом здравља обезбедио исту на самом почетку епидемије, када је опрема још могла да се
нађе на тржишту.
Отворен је телефон за информације и помоћ суграђанима.
Организована је Служба за помоћ у кући, која је помагала лицима у стању потребе ,
али и куповала намирнице и лекове за лица која због изолације, или старости преко 65
година , нису смела да напуштају свој дом.
Наредбом штаба Димитровград је међу првима у Р.Србији забранио рад
угоститељских објеката , кладионица , теретана , фризерских и козметичких салона.
Престала је са радом и градска пијаца.
Одмах су исплаћена новчана давања за лица у стању социјалне потребне по списку
Центра за социјални рад.
Наручено је и подељено укупно 6500 заштитних маски, које су прво подељене свим
лицима која у време ванредног стања раде ( по две за свако лице , укупно 1200 маски, по
захтевима од стране свих субјеката који раде на територији општине Димитровград ,
укључујући и полицијску станицу , Царинарницу , Железничку станицу , све малопродајне
објекте , Наплатну станицу Димитровгрд , све кориснике јавних средстава итд ), а затим и
свим домаћинствима на територије општине ( укупно 5300 маски ).
Подељена су средства за дезинфекцију свим јавним службама, као и заштитне
рукавице. За дом здравља ЦОВИД амбуланту и Стационар су накнадно набављене и
подељене епидемиолошке маске и визири.
Подељени су пакети помоћи свим лицима корисницима новчане социјалне помоћи ,
по списку Центра за социјални рад , а уз помоћ Црвеног крста подељени су пакети лицима у
стању социјалне потребе која су „ невидљива“ у систему центра за социјални рад .
Свим повереницима цивилне заштите ( председницима месних заједница ) наложено
је да сва придошла лица из других градова , или држава пријављују стручно –оперативном
тиму, који уз помоћ дома здравља и полицијске станице контролише здравствено стање тих
особа и поступање по упутствима, или решењима о изолацији.
Стручно оперативни тим је у сарадњи са домом здравља и станицом полиције
учествовао у активном проналажењу контаката лица сумњивих на КОВИД инфекцију и
стављању у кућну изолацију до пристизања резултата тестирања , или Решења надлежног
епидемиолога , чиме је спречено евентуално ширење болести у време док се чекају налази
и решења.
Организована је дезинфекција тротоара у ул Балканска , улаза у све малопродајне
објекте , улаза у Дом здравља , спољашња дезинфекција улаза и простора у Старачком
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дому свакодневно од стране ЈП Комуналац. Врши се дезинфекција свих заједничких
простора у свим стамбеним зградама , свих контејнера , и улице Балканске једном недељно
од стране ЈП Комуналац.
У време највеће трансмисије вируса наредбом штаба уведена је шалтерска продаја у
свим малопродајним радњама, чиме је смањен контакт купаца и продаваца , као и купаца са
артиклима.
Свакодневно се информишу медији о епидемиолошкој ситуацији у општини, о
активностима штаба , као и активностима служби, установа и предузећа, те о стању
снабдевености малопродајних објеката и апотека на територији општине Димитровград.
У току је припрема санитарно хигијенских пакета за 2350 пензионера чије су пензије
испод 30 000 динара месечно.
Резултат свих донетих мера је да у општини Димитровград са данашњим даном
имамо 2 регистрована КОВИД позитивна пацијента 19.03.2020. ( који су излечени ).
ПРЕГЛЕД НАРЕДБИ ПО ДАНИМА ДОНОШЕЊА:
Закључак - 13.03.2020. година (прилог 1.)
-Да се Дому здравља у Димитровграду за потребе набавке заштитне опреме и
дезинфекциона средстава резервише 1.000.000,00 динара из буџетске резерве и да се
сходно захтевима Дома здравља преноси на апропријацију позиција 108 Опрема Дом
здравља, у износима који су неопходни по захтвима до висине од 1.000.000,00 динара
укупно.
-Да се основној школи и Гимназији у Димитровграду за набавку дезинфекционих средстава и
заштитне опреме резервише по 50.000,00 динара и сходно захтевима тих установа средства
преносе на адекватне апропријације позиција 116 и 117.
-О извршењу овог закључка стараће се Општинска управа општине Димитровград.
о образовању стручно оперативног тима за деловање у ванредним ситуацијама поводом
проглашења епидемије корона вируса
Закључак – 15.03.2020. година ( прилог 2.)
За извршавање задатака у ванредним ситуацијама поводом проглашења епидемије корона
вируса на територији Општине Димитровград образује се стручно оперативни тим за
ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД ЕПИДЕМИЈЕ КОРОНА ВИРУСА
Стручно оперативни тим чине:
1. Владица Димитров, руководилац тима
2. Зоран Ђуров, члан тима
3. Жан Цоневић, члан тима
4. др Роберт Петров, члан тима
5. Васил Ташков, члан тима
6. Саша Алексов, члан тима
7. Анита Марков, члан тима,
8. Весна Тодоров, члан тима,
9. Горан Соколов, члан тима,
10. Ценко Ћиров, члан тима,
11. Саша Марков, члан тима
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Задатак тима је да:
a. Сагледа предузимање превентивних и оперативних мера заштите становништва
од ширења вируса како би се смањио ризик од последица.
b. Поступа по одредбама Општинског штаба за ванредне ситуације на територији
општине Димитровград.
Наредбе - 16.03.2020.година (Прилог 3.)
- Центар за културу Димитровград, Библиотека „Детко Петров“, и „Спортско туристички
центар Цариброд“ Димитровград, престају са радом дана 16.03.2020. године.
- Налаже се начелнику Општинске управе да осталим службама омогући рад од куће и
обезбеди неопходна техничка средства.
Општинска управа: сваког дана ће радити штаб за вандредне ситуације, а остале службе ће
радити са минималним бројем запослених.
- ЈП „Комуналац“ Димитровград: Редовно обавља послове из своје надлежности.
Административне службе ЈП „Комуналац“ ће радити са минималним бројем запошљених и
док траје вандредно стање неће се наплаћивати комуналне услуге за грађанство.
- Пијаца на територији општине Димитровград престаје са радом. Престају са радом
продавци на уличним тезгама у власништву општине Димитровград.
- Јавни превоз на територији општине Димитровград ће се обављати по редукованом реду
вожње и то у радним данима ће саобраћати само неопходни поласци који се односе на
линију Гојин Дол – Димитровград – Граница у времену 06,20, 14,20, и 18,20, часова, из
правца Гојин Дола односно 06,55, 14,55, и 18,55, часова из правца Границе. Поласци који се
односе на села остају по стараом реду вожње и обављаће се у режиму петак – недеља. (
превозника Maxa turs)
- Налаже се организаторима јавног превоза и власниицима такси возила да врше редовну
дезинфекцију возила којима се овај саобраћај обавља.
- Возачи возила јавног превоза и возачи такси возила не могу бити лица старија од 65
година.
- Данас ће угоститељски објекти радити до 20, часова, а у току сутрашњег дана ће сви
угоститељски објекти добити Наредбу о режиму рада у условима вандредног стања.
Наредбе - 17.03.2020.година (Прилог 4.)
- Забрањује се рад свих угоститељских објеката, сала за организовање свих врста
прослава, спортских објеката, теретана, кладионица, фризерских и козметичких салона.
- Успостављена Општинска служба за подршку и помоћ у кући. Општинска служба
организује услуге снабдевања старијих грађана општине, психо-социјалне подршке и
организовање волонтера.
- Угоститељи могу да организују доставу својих производа на кућну адресу.
- Дозвољава се рад хотела за потребе преноћишта, али се услуге оброка морају обављати
кроз собни сервис.
- Трговине и маркети треба да обезбеде продају на такав начин да у продајном објекту не
буде истовремено више од пет купаца у малим трговинама, односно 50 у већим трговинама
и маркетима, с тим да њихова међусобна раздаљина не буде мања од једног метра, као и
раздаљина између купаца и продаваца.
- Задужују се маркети и трговине да обезбеде лица која ће спроводити ову меру.
- Трговинским објектима налаже се да обезбеде хигијену продајног простора, а нарочито на
површинама код каса, као и хигијену корпи и колица које користе потрошачи.
- Задужују се предсесници месних заједница (повереници цивилне заштите) у селима да
евидентирају сва новопридошла лица из других општина, градова и држава и да податке
који садрже: име, презиме, контакт телефон и адресе са које су дошли, достављају сваког
јутра у 8 сати, лично на писарницу Општине Димитровград или на телефон 010 – 361-100.
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- Служба за помоћ у кући организоваће рад запослених и волонтера за помоћ старијим
особама, као и услугу психо-социјалне подршке, а сва заинтересована лица могу да се јаве
на телефоне 010/ 361-108 и 063/88 062 88.
- Позивају се сви волонтери за помоћ старијим особама и за рад у кол центру да се јаве
Служби за подршку и помоћ у кући у Спортско туристичком центру парк у Помоћном
спорском објекату- трибине, у ул. Теслина бб.
- Бројеви телефона за све информације су 010/361-108 и 063/88 062 88.
- Налаже се ЈП „Комуналац“ Димитровград да из тзв. управне зграде ГИД-а, заштитну
опрему из подрумских просторија попише и премести у магацин ЈП „Комуналац“
Димитровград.
- Налаже се Националној служби за запошљавање - Експозитура Димитровград да
Општинском штабу за ванредне ситуције лично на писарници Општине Димитровград, или
на еmail predsednik@dimitrovgrad.rs, свакодневно доставља евиденцију лица која се
пријављују, а која су због новонастале ситуације отпуштена са посла од стране послодавца.
Поред наведених мера формирана је општинска служба за психо-социјалну подршку и
помоћ у кући:
- Циљна група:
-

лица старија од 60 година

-

особе са сметњама у развоју

-

хронични болесници

Закључак - 19.03.2020.година (Прилог 5.)
- Сва лица која долазе из других држава на територију општине Димитровград ОБАВЕЗНА
су да се најстроже придржавају решења санитарног инспектора које добијају приликом
уласку у нашу земљу, а уколико из било ког разлога такво решење нису добили ОБАВЕЗНИ
су да свој долазак без одлагања пријаве Дому здравља Димитровград на тел. 010 361 966 и
Полицијској станици Димитровград на тел.010 353 070, ради евидентирања, праћења
здравственог стања и евентуалног пружања здравствене помоћи. Свако одступање од
оваквог понашања биће најригорозније санкционисано сагласно прописима који се
примењују у ванредном стању.
- Сва лица која из других места са територије Републике Србије долазе на територију
општине Димитровград ОБАВЕЗНА су да свој долазак пријаве Стручно – оперативном тиму
при Штабу за ванредне ситуације општине Димитровград на тел. 010 362 162 ,или на тел.
063 1595097 .
- Сви грађани општине Димитровград који имају сазнања о доласку лица из других држава
на територију општине Димитровград или о доласку лица из других места са територије
Републике Србије на територију општине Димитровград ОБАВЕЗНИ су да о таквим
сазнањима обавесте Стручно – оперативни тим при Штабу за ванредне ситуације општине
Димитровград на тел. 010362 162 ,или на тел. 063 1595097 .
-Сви управници стамбених заједница на територији општине Димитровград ОБАВЕЗНИ су
да одржавање хигијене у заједничким просторијама подигну на највиши ниво. Такође,
ОБАВЕЗНИ су да пријаве сазнања о свим лицима која су из других држава као и о лицима
која су из других места са територије Републике Србије дошла у њихову стамбену заједницу.
О претходно наведеним сазнањима се обавештава Стручно – оперативни тим при Штабу за
ванредне ситуације општине Димитровград на тел. 010 362 162 ,или на тел. 063 1595097
Наредба - 21.03.2020. година(Прилог 6.)
- Свим власницима малопродајних објеката на територији општине Димитровград да под
хитно и без одлагања онемогуће конзумирање алкохолних и других пића испред самих
објеката.
24.03.2020.година (Прилог 7.)
Послата молба Републичком фонду за здравствено осигурање, за испоруку портабилних
респиратора за санитете, медицинске опреме и средства за дезинфекцију.
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Дана 24.03.2020.година упућен је ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаву возача у Дом здравља
Димитровград, (потрeбна два лица) услови средња саобраћајнашкола- смер возач моторних
возила и радно искуство и Јавни позив за пријаву медицинских сестара у Дому здравља
Димитровград, (потребна четири лица), средња медицинска школа по могућности општи
смер, положен државни испит и радно искуство.
Наредба - 27.03.2020.година (Прилог 6.)
- Сви радници који у време вандредног стања имају радну обавезу, у обавези су да на
радном месту носе заштитне маске.
- За све раднике које раде у контакту са људима, артиклима, лековима, раднике у
малопродајним објектима, послодавци су дужни да обзбеде заштитне рукавице.
- Обавезује се Комуналана инспекција општине Димитровград да се стара о спровођењу
ове наредбе.
Наредба – 29.03.2020.година (Прилог 8.)
- Налаже се свим малопродајним објектима на територији општине Димитровград, да
продају организују по систему шалтера или пултова, односно на тај начин што ће запослени
доносити артикле купцима и спрече да купци могу сами да прилазе рафовима и узимају
артикле. Налаже се свим малопродајним објектима на територији општине Димитровград,
да продају организују по систему шалтера или пултова, односно на тај начин што ће
запослени доносити артикле купцима и спрече да купци могу сами да прилазе рафовима и
узимају артикле.
Обавезују се малопродајни објекти на територији општине Димитровград, да обезбеде да
један запослени ради на каси, а да други запослени купцима додаје артикле.
Обавезује се Комунална инспекција општине Димитровград да се стара о спровођењу ове
наредбе.
ПРЕПОРУКА – 15.04.2020. (Прилог 9.) Упућен је допис Дому за смештај старих лица у
Димитровграду са препоруком Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања да се у циљу очувања добре епидемиолошке ситуације у граду,
уведе 15 – дневни сменски рад.
„На основу препоруке Mинистарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
сматрамо да је у циљу oчувања здравља за кориснике и запошљене у дому за смештај
старих лица у Димитровграду али и у циљу очувања добре епидемиолошке ситуације у
граду, неопходно да уведете 15 – дневни сменски рад. Вођени негативним примером
Геронтолошког центра у Нишу, сматрамо да је високо ризично да управо запослени у дому
за смештај старих лица у Димитровграду унесу вирус од споља у дом. Такав сценарио би
био катастрофалан за кориснике, за запошљене и за читав град, али и за округ, нарочито за
општу болницу у Пироту, и као штаб сматрамо за неопходно да у сарадњи са запошљенима
реализујете препоруку и о томе нас обавестите у наредних 48 сати. Напомињем да је боље
да у оваквом, својеврсном, карантину будете сви здрави, када нема позитивних на COVID 19
у колективу, него да дођете у прилику да будете у карантину са позитивнима.“
Поред наведених мера упућени су и одређени Захтеви институцијама (Прилог 9) које
непосредно могу допринети спречавању ширења вируса и то:
- Допис МУП ПУ Пирот у вези укинутог издавања регистрационих налепница у
испостави ПУ Димитровград, а у циљу спречавања окупљања већег броја лица с
обзиром да се издавање за територију пиротског округа врши само на два места у
Пироту
Наредба од 16.04.2020. ( прилог 10. )
-Препоручује се Скупштини општине Димитровград, да XXXVII седницу одржи у великој сали
Центра за културу Димитровград.
-Препоручује се Скупштини општине Димитровград, да се седнице надлежних скупштинских
одбора, одрже телефонским путем, уколико то допуштају технички услови.
-Обавезује се Стручно оперативни тим Штаба за ванредне ситуације општине
Димитровград, да одборницима Скупштине општине Димитровград непосредно пре уласка у
салу Центра за културу подели заштитне маске и рукавице.
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-Обавезује се Стручно оперативни тим Општинског штаба за ванредне ситуације, да
направи распоред седења у складу са донешеним мерама за време ванредног стања.
-Обавезује се Комуналана инспекција општине Димитровград да се стара о спровођењу ове
наредбе.
-Ова Наредба Ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине
Димитровград.
Извештај Кол центра општине Димитровград
Од увођења ванредног стања кол центру се јавило укупно 533 лица, углавном старости
преко 60 година и лица са посебним потребама.
На списку имамо 36 волонтера за теренски рад, од тога једно малолетно лице и један лекар
за саветодавни рад путем телефона.
Током сваког дана било је ангажовано 4 волонтера у 2 кол центра и између 4 и 12 волонтера
за теренски рад.
Организован је несметан рад и пружање услуге Помоћ у кући (геронто служба) у складу са
прописаним националним минималним стандардима.
Рад општинске службе организован је у 2 кол центра која раде у 2 смене у периоду од 8-14 ч
и 14-20 ч сваког дана, док је теренска достава организована свакогдана од 8-12 ч.
Волонтери су обављали следеће активности:
1. Достава хране и лекова
2. Подизања пензија
3. Подела пакета социјално угроженима
У сарадњи са фондацијом Замисли живот у оквиру Програма подршке у ванредним
ситуацијама прикупљено је 174.000,00 динара, док је у сарадњи са локалним произвођачима
подељено 212 пакета за најугроженије становнике општине.
У извештајном периоду издате су 33 дозволе за кретање лица у време забране кретања
ради пружања помоћи и бриге у кући старијим лицима.
Активности Штаба за ванредне ситуације и Стручно-оперативног тима у будућем периоду
биће координисане са активностима Кризног штаба Р.Србије , а зависиће од активности
вируса и епидемије у наредном периоду.
Бр: 06-42/2020-17/2-7/1
У Димитровграду,16.04.2020.године

КОМАНДАНТ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ВЛАДИЦА ДИМИТРОВ с.р.
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На основу члана 33. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 61/05, 107/09,
78/11, и 68/2015, 95/2018 и 91/2019), члана 40. став 1. тачка 51) Статута општине
Димитровград („ Службени лист општине Димитровград“, број 6/19) и прибављеног
мишљења Министарства финансија, број: 401-00-01716/2020/03 од 09.априла 2020. године,
Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана 24.04.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЗАДУЖИВАЊУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА
Члан 1
Овом одлуком одобрава се задуживање општине Димитровград у износу до
44.500.000,00 динара (словима: четрдесетчетиримилионаипетстохиљададинара) за
финансирање капиталних инвестиционих расхода у складу са буџетом општине
Димитровград за 2020. годину.
Члан 2
Задуживање општине извршиће се у складу са Законом о јавном дугу, с тим да износ
главнице и камате који доспева у свакој години на сва неизмирена дугорочна задуживања за
финансирање капиталних инвестиционих расхода, не може бити већи од 15% укупно
остварених текућих прихода буџета општине Димитровград у предходној години.
Члан 3
Уговор о кредиту са пословном банком биће закључен у складу са законом.
Члан 4
Председник општине формираће комисију која ће спровести поступак доделе уговора
о кредиту са пословном банком.
Члан 5
Овлашћује се Председник општине Димитровград, да у име општине Димитровград,
потпише уговор о кредиту.
Члан 6
За реализацију ове Одлуке задужује се Општинска управа Општине Димитровград –
Одељење за финансијске послове.
Члан 7
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „ Службеном листу
општине Димитровград“.
Број: 06-45/2020-17/37-2
У Димитровграду, 24.04.2020. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
Председник
Зоран Ђуров, с.р.

Број 13. 24.04.2020. године „Службени лист општине Димитровград“

СТРАНА 10

На основу члана 32. став 1, тач. 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС
бр.129/07и 83/14-др 101/2016-др Закон и 47/2018) и члана 63. Закона о буџетском систему
(Сл. гласник РС бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,63/201
испр.,108/2013,142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019) ) и члана 40. став 1. тач. 2. Статута Општине Димитровград (Сл. лист општине
Димитровград бр.6/19) Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана 24.04
.2020. године донела је следећу

ОДЛУКУ
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2020.
ГОДИНУ
Члан 1.
- члан 11. Приходи - мења се:
- Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина износ од 60.000.000,00 динара
мења се на 15.500.000,00 динара;
- Планирна су примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа
општина у износу од 44.500.000,00 динара;
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Димитровград“ и доставити
Министарству финансија.
Члан 3
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Димитровград“ , а примењиваће се од 01.01.2020.године.

Број: 06-45/2020-17/37-3
У Димитровграду, 24.04.2020. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДЕСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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ОСНИВАЧ:
Скупштина општине Димитровград
ИЗДАВАЧ:
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
Одговорни уредник:
Зорица Соколов, 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

