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СТРАНА 2

На основу члана 8. Закона о територијалној организацији Републике Србије („Службени
гласник РС“, бр. 129/07, 18/16 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 67) Статута општине
Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 6/19), Скупштина општине Димитровград,
на седници одржаној дана 01.11.2019., донела је
ОДЛУКУ
о покретању иницијативе за исправку назива насељеног места и катастарских општина
Члан 1.
Скупштина општине Димитровград покреће иницијативу за исправку назива насељеног
места и катастарских општина, на територији општине Димитровград.
Члан 2.
Иницијатива се покреће ради исправке назива насељеног места и катастарске општине
Петерлаш и ради исправке назива какатастарске општине Гуленовца, због словних грешака, а у
циљу измене и допуне Закона о територијалној организацији Републике Србије („Службени
гласник РС“, бр. 129/07, 18/16 и 47/18), тако да називи насељених места и катастарских
општина треба да гласе:
Насељено место:
Катастарска општина:
1. ПЕТРЛАШ
1. ПЕТРЛАШ
2. ГУЛЕНОВЦИ
Члан 3.
Одлука o покретању иницијативе да се изменом Закона о територијалној организацији
Републике Србије општини Димитровград, насељеном месту Димитровград и катастарској
општини Димитровград промени назив у Цариброд („Сл. лист општине Димитровград“, бр.
22/19) у целости остаје на снази.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Димитровград“.
Број: 06-116/2019-17/34-2
У Димитровграду, 01.11.2019. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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СТРАНА 3

На основу члана чл. 27. ст.10. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 40. стaв.1. тачка
40) Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/2019) и чл. 3. ст.2.
тачка 3., чл. 5. ст.1. алинеја 1. и чл. 6. ст. 2. и 3. Одлуке о прибављању и располагању стварима
у јавној својини општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 21/2016), Скупштина
општине Димитровград на седници одржаној дана 01.11.2019. године доноси
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА НЕПОКРЕТНОСТИ
Члан 1.
ПРЕНОСИ СЕ се право коришћења на непокретности, без накнаде, Установи за спорт и
туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград, са седиштем у Димитровграду,
ул. Теслина бб, Матични број: 17894773, ПИБ: 109733717, претежна делатност 93.11. делатност споортских објеката на период од 5 (пет) година и то:
- објекат свлачионице који се налази на кп. бр. 812 уписане у ЛН бр. 926 КО Димитровград,
укупне површине 455,20 m2.
Члан 2.
Лица овлашћена за закључивање уговора о преносу права коришћења на непокретности
из чл. 1. ове Одлуке су председник Општине Димитровград и директор Установе за спорт и
туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград.
Члан 3.
Установа за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград,
преузима на коришћење непокретност из члана 1. ове одлуке са обавезом да исту користи за
обављање регистроване делатности у складу са њеном природом и наменом.
Установа за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград је
дужна да непокретност из члана 1. ове одлуке одржава и сноси све трошкове текућег
одржавања.
У случају да се на објекту појави обавеза за инвестиционо одржавање надлежна је
Општина Димитровград.
Члан 4.
Право коришћења на непокретности из члана 1. престаје у случају отуђења из јавне
својине Општине Димитровград, на основу одлуке надлежног органа и независно од воље
носиоца права коришћења на тој непокретности, као и у другим случајевима утврђеним
законским и подзаконским прописима и актима надлежног органа локалне самоуправе и
уговором.
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Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Димитровград“.

Број: 06-116/2019-17/34-3
У Димитровграду, 01.11.2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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СТРАНА 5

На основу члана 40. став 1. тачка 6) Статута општине Димитровград („Сл. лист општине
Димитровград“, бр. 6/19), члана 2. став 1. тачка 6) и члана 3. Одлуке о одређивању значајних
датума општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 125/17), Скупштина општине
Димитровград на седници, одржаној 01.11.2019. године донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПЛАКЕТЕ ПОВОДОМ 1. НОВЕМБАРА - ДАН НАРОДНИХ БУДИТЕЉА
Члан 1.
Плакета поводом 1. новембра – Дана народних будитеља додељује се Њ.е. РАДКУ
ВЛАЈКОВУ, изванредном и опуномоћеном амбасадору Републике Бугарске у Републици
Србији, за допринос у организацији састанака највиших званичника Србије и Бугарске и помоћ
у реализацији развојних пројеката 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: 06-116/2019-17/34-1
У Димитровграду, 01.11.2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
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

