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На основу члана 17 д. Одлуке о социјалној заштити општине Димитровград (“Сл. лист града 
Ниша”, бр. 70/11, 27/13 и 10/17 и “Сл. лист општине Димитровград”, бр. 17/18 и 6/20) и члана 29. 
Одлуке о Општинском већу општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 
16/19), Општинско веће општине Димитровград, дана 26.02.2020. године, доноси 

 
ПРАВИЛНИК 

О УСЛОВИМА ОБЕЗБЕЂИВАЊА И  
ПРУЖАЊА УСЛУГЕ САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ДЕЦУ И ПОРОДИЦУ 

 
Овим Правилником утврђују се услови обезбеђивања и пружања иновативне услуге 

Саветовалиште за децу и породицу. 
 

Члан 1. 
Иновативна услуга Саветовалиште за децу и породицу је отворени облик социјалне и 

породично-правне заштите. Услуга се бави терапијским радом, превентивним активностима, 
информативно-едукативним и истраживачким радом. 

Кроз иновативну услугу Саветовалиште за децу и породицу корисници у организованом 
окружењу, и уз потребни надзор, остварује се отворени облик социјалне и породично правне 
заштите. 

Циљ Саветовалишта је опстанак породице као целине и превазилажење тешкоћа са којима 
се сусреће већина породица, опстанак деце у редовном васпитно образовном систему, 
превазилажење потешкоћа са којима се сусрећу деце у инклузивном образовању по ИОП 
програму, помоћ при остваривању права лица из маргинализованих категорија друштва и сл.  

 
Члан 2. 

Услугу могу користити особе које припадају једној од следећих категорија: 
1. деца, млади и одрасли, са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним 

тешкоћама и чланови њихових породица , 
2. деца, млади и одрасли, из маргинализованих категорија друштва из опште 

популације и чланови њихових породица; 
 

Члан 3. 
Услуга на подручју општине Димитровград пружа се у складу са националном регулативом.  
 

Члан 4. 
Организација социјалне заштите је дужна да обезбеди услуге за уговорени број корисника 

са општином Димитровград у оквиру процедуре јавне набавке.  
 

Члан 6. 
  Услуга саветовалиште за децу и породицу непосредним уговарањем са пружаоцем услуге, 
који је изабран  процедуром јавне набавке.  
 

Члан 7. 
Ако овлашћени пружалац услуге одбије да кориснику пружи услугу, дужан је да о томе 

одмах, писменим путем, обавести Центар за социјални рад и корисника и да за то наведе 
разлоге.  

Поводом обавештења из става 1. овог члана корисник, у року од осам дана од пријема тог 
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обавештења, може упутити притужбу Центру за социјални рад. 

О одбијању пружања услуге Центар за социјални рад одмах обавештава надлежни орган 
општине Димитровград и инспекцију социјалне заштите. 

 
Члан 8. 

Организација социјалне заштите – пружалац услуга дужна је да општину Димитровград 
извештава писаним путем месечно о пруженим услугама. 

 
Члан 9. 

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Сл. лист општине 
Димитровград“. 

 
 
 
Број: 06-24/20-15/177-1 
У Димитровграду, 26.02.2020. године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                               Владица Димитров, с.р. 
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На основу члана 42 а. став 5. Одлуке о социјалној заштити општине Димитровград (“Сл. 
лист града Ниша”, бр. 70/11, 27/13 и 10/17 и “Сл. лист општине Димитровград”, бр. 17/18 и 6/20) 
и члана 29. Одлуке о Општинском већу општине Димитровград („Сл. лист општине 
Димитровград“, бр. 16/19), Општинско веће општине Димитровград, дана 26.02.2020. године, 
доноси 

 
ПРАВИЛНИК 

О УСЛОВИМА, НАЧИНУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА И ПРИЗНАЊА ОПШТИНСКОГ РОДИТЕЉСКОГ 
ДОДАТКА 

Члан 1. 

 Овим Правилником утврђују се услови и начин остваривања родитељског додатка за 
свако дете почев од његовог рођења до навршене осамнаесте године живота.  

Члан 2. 

 Родитељски додатак из члана 1. овог Правилника остварују родитељи и усвојитељи без 
запослења, за свако  дете почев од његовог рођења до навршене осамнаесте године живота, 
под условом да у тренутку рођења  детета један од родитеља или усвојитеља има 
пребивалиште најмање годину дана на територији општине Димитровград. 

 Право из става 1. овог члана остварују родитељи и усвојитељи, односно мајка или отац 
који непосредно брину о детету за које се подноси  захтев, и који нису  лишени родитељског 
права .  

 Изузетно из става 1. овог члана, право на родитељски додатак има родитељ и усвојитељ 
без запослења, који у тренутку рођења детета има пребивалиште на територији Општине 
Димитровград у временском трајању краћем од  годину дана, уколико је пребивалиште на 
територији Општине Димитровград засновано после развода брака.  

 Родитељски додатак под истим условима остварује и старатељ, у случају да оба 
родитеља нису живи или да су лишени родитељског старања.   

Члан 3. 

 Право на родитељски додатак остварује се на основу поднетог захтева мајке,  оца 
детета, старатеља или усвојитеља и следећих доказа: 

- Доказ о пребивалишту (фотокопија личне карте мајке, односно оца детета или 
усвојитеља издате најмање годину дана пре подношења захтева за остваривање права); 

- Извод из матичне књиге рођених за свако дете, издат у складу са Законом о матичним 
књигама . 

- Уверење Центра за социјални рад за општину Димитровград да неко од родитеља или 
усвојитеља непосредно брину о детету за које подносе захтев,  

- Уверење Центра за социјални рад за општину Димитровград  да се дете налази под 
старатељством, 

- Доказ Националне Службе за запошљавање – Експозитура у Димитровграду да су 
родитељи на евиденцији незапошљених лица.    
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- Пресуда о разводу брака у случају из члана 2. став 3.. 

- Фотокопије валидних докумената о отвореном текућем рачуну. 

 Право на родитељски додатак остварују и деца чији родитељи се баве пољопривредом 
без обзира да ли су на евиденцији Националне службе за запошљавање. 

Члан 4. 

 Захтев за остваривање права на родитељски додатак  подноси се Општинској управи – 
Одељењу за општу управу, заједничке послове, послове органа општине, друштвене 
делатности и људске ресурсе.  

Члан 5. 

 Родитељски додатак,  исплаћује се у 12 једнаких месечних рата у износу од по 2.000,00 
динара за децу која испуњавају услов из члана 3. овог Правилника. 

             Право на  родитељски додатак престаје наступањем пунолетства или заснивања радног 
односа. 

 Корисници родитељског додатка су дужни да Општинској управи – Одељењу за општу 
управу, заједничке послове, послове органа општине, друштвене делатности и људске ресурсе, 
једном месечно достављају доказ Националне Службе за запошљавање – Експозитура у 
Димитровграду да су родитељи на евиденцији   незапошљених лица.    

Члан 6. 

 Средства за финансирање новчане помоћи породици у виду родитељског додатка 
обезбеђују се из буџета Општине Димитровград.  

Члан  7. 

 Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Димитровград“. 

 

 

Број: 06-24/20-15/177-2 
У Димитровграду, 26.02.2020. године 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                               Владица Димитров, с.р. 
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На основу члана 8. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени 
гласник РС“, бр. 15/2016), Одлуке о спровођењу превентивне системске дезинсекције и 
дератизације на територији општине Димитровград („Службени лист Општине Димитровград“, 
бр. 10/2018), Општинско веће општине Димитровград, на седници одржаној 26.02.2020. године, 
доноси следећи: 
 

П Р О Г Р А М 
СПРОВОЂЕЊА СИСТЕМСКЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ  
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
 Годишњим програмом спровођења систематске дезинсекције и дератизације на 
територији општине Димитровград посебно се утврђује: обим систематске дезинсекције - 
локације и површине где ће се спровести третман; обим систематске дератизације – локације, 
површине и објекти где ће се спровести третман; мере за реализацију програма и динамику 
спровођења. 
 Годишњи програм спровођења систематске дезинсекције и дератизације на територији 
општине Димитровград усваја се од стране Општинског већа општине Димитровград, а на 
основу предлога Одсека за локалну пореску администрацију, пољопривреду и заштиту животне 
средине, Општинске управе Општине Димитровград. 
 Средства за спровођење Годишњег програма системске дезинсекције и дератизације на 
територији општине Димитровград обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Димитровград за 
2020 годину, средства у висини од 1.000.000,00 РСД; активност 0004 Зоохигијена; шифра 
функције класификације 540; економска класификација 421000. 
 Избор најповољнијег извођача системске дезинсекције односно дератизација ће бити 
обављен путем поступака који спроводи Група за јавне набавке, локално-економски развој и 
пројектно планирање, у ОУ Општине Димитровград, у овиру два одвојена поступка и то: 
пружање услуге дератизације и прижање услуге дезинсекције на територији општине 
Димитровград. 
 Дезинсекцију и дератизацију може обављати здравствене установ, правна лица и 
предузетници који испуњавају услове за обављање ових делатности у складу са Правилником о 
условима за обављање дезинфекције, дезинсекције и дератизације ("Службени гласник РС", 
број 3/2017). 
 
I. ОБИМ И ДИНАМИКА СИСТЕМСКЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ 

 
 ДЕЗИНСЕКЦИЈА 
 Општина Димитровград спровешће програм системске дезинсекције на територији 
општине Димитровград за 2020. годину, сузбијањем ларви и одраслих форми комараца, на 
приобаљу река и стајаћим водама (канали и баре) на следећим локацијама и просторијама: 

 приобаље реке Нишаве од уласка у Димитровград до изласка из с. Жељуша;  
 приобаље реке Нишаве кроз атар с. Градиње; 
 приобаље реке Лукавачке од уласка у с. Лукавица до ушћа у реку Нишаву;  
 „Вада“ око Спортског центра и Градске пијаце до уливање у Нишаву;  
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 Језера Сават I и II.  
 Зелене површине – 1 ха.   

 Површина обухвата системске дезинсекције (сузбијањем ларви и одраслих форми 
комараца) je cca 34 hа. 
 Динамика извођења: четири (4) ларвицидни третман и четири третмана (4) 
адултацидних форми у  периоду мај, јуни, јули и август. 
 
 ДЕРАТИЗАЦИЈА 
 Општина Димитровград спровешће програм системске дератизације на територији 
општине Димитровград за 2020. годину, на следећим локацијама и просторијама: 

 Димитровград (насеље) – cca 2340 домаћинства;  
 приградска насеља (Градиње, Жељуша, Лукавица, Г. Дол и Белеш) – cca 1067 

домаћинства; 
 остала насеља – cca 200 домаћинства;  
 градско гробље – cca 3,54 hа; 
 зелене површине – cca 1 hа; 
 приобаље реке – Нишава и Лукавачка; 
 несанитарна депонија – cca 2 hа; 
 канализационе шахте – cca 1000. 

 Број третмана системске дератизације је један, а период реализације је октобар месец.  
 
II. МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СИСТЕМСКЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ  
 
 Спровођење системске дезинсекције на територији општине Димитровград за 2020. 
годину, обухвата примену препарата, врсте, типа и количине која ће бити употребљена, у 
складу са важећим законским прописима, водећи рачуна о ефикасности препарата, 
нешкодљивости по људско здравље, заштити животне средине. Избор и примена препарата, 
који су регистровани за примену у Републици Србији, вршиће се на основу испитивања стања 
на терену – бројност, густина, активности популације и биолошких особина третиране врсте, 
ефикасности препарата на датом терену и према прогнози дате стручне установе. 
 Пре вршења системске дератизације на јавним површинама мора се извршити 
обавештавање грађана путем јавних средтава информисања, обавештење се мора истаћи и на 
прилазима јавних површина. Обавештење грађана врши овлашћена организација која изводи 
системску дератизацију. 

Надзор, контролу и процена успешности спровођења Годишњег програма системске 
дезинсекције на територији општине Димитровград спроводиће Одсек за локалну пореску 
администрацију, пољопривреду и заштиту животне средине, Општинске управе Општине 
Димитровград. 
 По завршетку реализације годишњег програма извођач подноси извештај Одсеку за 
локалну пореску администрацију, пољопривреду и заштиту животне средине ОУ Општине 
Димитровград. 
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 Одсек за локалну пореску администрацију, пољопривреду и заштиту животне средине 
ОУ Општине Димитровград, по завршетку реализације програма подноси извештај Општинском 
већу Општине Димитровград. 
 Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Сл. листу општине 
Димитровград“. 
 
 
Број: 06-24/20-15/177-4 
У Димитровграду, 26.02.2020. године 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

                                                                                                                 Владица Димитров, 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 
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