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Одлука о додели посебног признања поводом празника општине Димитровград.............5.
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СТРАНА 2

На основу члана 113. став 4. и члана 116. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник
РС“, бр. 25/2019), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр
129/2007, 83/2014, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 14) Статута општине
Димитровград („Сл. лист општина Димитровград“, бр. 6/19) и члана 11. Одлуке о предузимању
оснивачких права на здравственом установом Дом здравља Димитровград („Сл. лист града
Ниша“, бр. 76/06), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана 20.09.2019.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ДИМИТРОВГРАД
Члан 1.
Именује се др РОБЕРТ ПЕТРОВ – специјалиста педијатарије, ЈМБГ 1901978733221,
из с. Жељуша, Димитровград, за директора Дома здравља Димитровград, на период од четири
(4) године почев од дана ступања на дужност.
Члан 2.
Решење објавити у „Службеном листу општине Димитровград“.
Члан 3.
Именовани је дужан да ступи на дужност директора у року од десет радних дана од дана
објављивања решења о именовању у "Службеном листу општине Димитровград "

Број: 06-97/2019-17/32-5
У Димитровграду, 20.09.2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров, с.р.
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СТРАНА 3

На основу члана 113. став 4. и члана 118. став 1. Закона о здравственој заштити („Сл.
гласник РС“, бр. 25/2019), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 14) Статута
општине Димитровград („Сл. лист општина Димитровград“, бр. 6/19) и члана 11. Одлуке о
предузимању оснивачких права на здравственом установом Дом здравља Димитровград („Сл.
лист града Ниша“, бр. 76/2006), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана
20.09.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ДИМИТРОВГРАД
Члан 1.
Престаје дужност директора Дома здравља Димитровград др РОБЕРТА ПЕТРОВА –
специјалисте педијатрије, из с. Жељуша, Димитровград, због истека мандата.
Члан 2.
Решење објавити у „Службеном листу општине Димитровград“.

Број: 06-97/2019-17/32-4
У Димитровграду, 20.09.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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СТРАНА 4

На основу члана 10. став 1. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине
Димитровград“, бр. 6/19), члана 2. став 1. и 3. и 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 члана 2. став 1. и 3. Правилника о додели награда и признања поводом
празника Општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 61/06 и 108/16), Скупштина
општине Димитровград на седници, одржаној 20.09.2019. године донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ОПШТИНСКЕ НАГРАДЕ ПОВОДОМ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
Члан 1.
Општинска награда поводом празника oпштине Димитровград – Рождество Пресвете
Богородице додељује се JAВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „КОМУНАЛАЦ“ ДИМИТРОВГРАД за изузетан
допринос у развоју комуналне инфраструктуре и општине у целини, 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.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли
Скупштине општине Димитровград и у „Сл. лису општине Димитровград“.
Број: 06-97/2019-17/32-1
У Димитровграду, 20.09.2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р
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СТРАНА 5

На основу члана 10. став 1. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине
Димитровград“, бр. 6/19), члана 2. став 1. и 2. и 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 седници, одржаној 20.09.2019. године донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОСЕБНОГ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ПРАЗНИКА
ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
Члан 1.
Посебно признање поводом празника Општине Димитровград – Рождество Пресвете
Богородице додељује се ЗОРАНИ МИХАЈЛОВИЋ, потпредседници Владе Републике Србије
и министарки грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, за изузетан допринос у
развоју општине Димитровград.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли
Скупштине општине Димитровград и у „Сл. лису општине Димитровград“.

Број: 06-97/2019-17/32-3
У Димитровграду, 20.09.2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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СТРАНА 6

На основу члана 10. став 1. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине
Димитровград“, бр. 6/19), члана 2. став 1. и 2. и 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 седници, одржаној 20.09.2019. године донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ОПШТИНСКИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ПРАЗНИКА
ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
Члан 1.
Општинска признања поводом празника Општине Димитровград – Рождество Пресвете
Богородице додељују се:
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „8. СЕПТЕМБАР“ ДИМИТРОВГРАД за допринос у
развоју предшколског образовања на територији општине Димитровград.
ПУ „8. СЕПТЕМБАР“ ДИМИТРОВГРАД је установа са дугом традицијом у области неге,
васпитања и образовања деце. Почеци предшколског образовања и васпитања датирају још од
давне 1915., а први писани трагови потичу из 1932. године када је у тадашњем Цариброду
основана забавишна група при државној народној школи. Ипак, предшколска установа као
засебна установа основана је 1969. и ове године је обележила 50 година самосталног рада и
постојања.
Данас је то савремене установа која својом организацијом, тимским радом и сарадњом
са породицом и локалном заједницом обезбеђује и унапређује услове за квалитетно
предшколско васпитање и образовање. Значајан је њен допринос у области очувања језика и
културе бугарске националне мањине, промоцији здравог начина живота и исхране и очувања
животне средине. Учествује и организује разне активностима хуманитарног карактера.
„FRUITS & BERRIES“ и „ВОЋЕ И БОБИЦЕ“ за постигнуте изузетне резултате у
воћарству на територији општине Димитровград.
„FRUITS & BERRIES“ и „ВОЋЕ И БОБИЦЕ“ су у протеклих неколико година у атару с.
Бачево подигле једну од највећих плантажа боровница у Р. Србији, која се протеже на 30
хектара површине. Ове годину су отпочели њено проширење на 50 хектара чиме доказују
посвећеност развоју воћарства и пример су добре праксе у развоју пољопривреде. Плантажу су
изградили по свим стандардима модерног воћарства и на њој ће ангажовати велики број
сталних и сезонских радника.
СТАМБОЛУ
Димитровград.

ГЕШТАМОВУ

за

промоцији

туристичког

потенцијала

општине

СТАМБОЛ ГЕШТАМОВ је пореклом из царибродског села Куса Врана, а годинама живи и
ради у Београду. Врхунски је кувар, педагог, предавач и међународни кулинарски судија. Својим
специјалитетима почастио је многе светске уметнике, глумце, спортисте и државнике. Његова
животна прича кренула је од родне Куса Вране до Београда где улази у круг најпознатијих
кувара на балканским просторима. Дао је изузетан допринос у промоцији гастро-туристичких
манифестација и туризма општине Димитровград.
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СТРАНА 7

ИЛИЈИ НОТЕВУ, председнику Савета MЗ Трнски Одоровци, за показану преданост
у решавању проблема у с. Трнски Одоровци.
ИЛИЈА НОТЕВ је својим преданим радом и залагањем допринео побољшању услова
живота за мештане села Трнски Одоровци. Личним ангажовањем даје добар пример другима.
Покретач је и носилац свих већих активности као што су уређење махалских путева, изградња и
одржавање резервоара са водом за пиће, уређење атмосферских канала, изградња
надстрешнице на сеоској цркви, одржавање сеоског гробља и сл.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли
Скупштине општине Димитровград и у „Сл. лису општине Димитровград“.

Број: 06-97/2019-17/32-2
У Димитровграду, 20.09.2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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СТРАНА 8

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

