СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ГОДИНА I – БРОЈ 1

ДИМИТРОВГРАД, 22.12.2017.
СТРАНА 1

На основу члана 11. до 18. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр.
62/06,... 96/17), члана 32. став 1. тачка 3. и 13. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр. 129/07, 83/14 и 101/16) и члана 41. став 1. тачка 3. Статута општине Димитровград
„Службени лист града Ниша“ бр. 28/14 – пречишћен текст 72/15 и156/16), Скупштина општине
Димитровград на седници одржаној дана 21.12.2017. године, донела је следећу
О Д Л У К У
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и
услуга на територији општине Димитровград.
Уколико овом Одлуком није прописана висина таксе у оквиру одређене тарифе
примењује се највиши износ таксе прописан Законом.
Члан 2.
Обвезник, локалне комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је
коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе.
Члан 3.
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуга за чије
је коришћење прописано плаћање комуналне таксе.
Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуга.
Члан 4.
Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од
стране државних органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и
јединице локалне самоуправе.
Члан 5.
Локалне комуналне таксе уводе се за:
1) истицање фирме на пословном простору;
2) коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног
простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози,
тротоари, зелене површине, бандере и сл.);
3) држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина;
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4) коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких
заната и домаће радиности;
5) држање средстава за игру ("забавне игре");
6) коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте
привременог коришћења;
7) заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова.
Члан 6.
Висина такси, начин плаћања и олакшице код плаћања комуналних такси, као и обавезе
таксених обвезника утврђују се тарифом која је саставни део ове Одлуке.
Члан 7.
Локалну комуналну таксу утврђује решењем орган прописан тарифом на основу
поднешене пријаве али и других података којима располаже.
Наплату комуналне таксе врши Општинска управа, односно орган или организација
одређена тарифом.
У погледу утврђивања и наплате комуналне таксе, обнове поступка, жалбе, повраћаја,
камате, застарелости и свега што није прецизирано овом Одлуком и тарифом примењиваће се
Закон о пореском поступку и пореској администрацији (''Службени гласник РС'' бр.
80/02...108/16), осим члана 11. став. 3. Закона.
Члан 8.
Контролу и надзор над спровођењем ове Одлуке врши Општинско веће.
Члан 9
Новчаном казном у износу од 50.000 до 100.000 казниће се правно лице ако не извршава
обавезе из тарифних одредби.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 5.000 до 50.000
динара и одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном у износу од 10.000 до 100.000 казниће се предузетник ако не извршава
обавезе из тарифних одредби.
Новчаном казном у износу од 2.500 до 25.000 казниће се физичко лице – грађанин ако
не испоштује одредбе из тарифног броја 6 и 7.
Члан 10.
Даном примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама
(„Службени лист“ града Ниша бр.156/16)
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Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Димитровград”, а примењује се од 1. јануара 2018. године.
За спровођење ове Одлуке није потребно издвајати посебна средства из буџета
Општине.
Број: 06-137/2017-17/19-2
У Димитровграду, 21.12.2017. година
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
На основу чланa 93, 94, 95, 96, 97 и 98. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник
Републике Србије” бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС,
50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и члана 41. став 1. тачка 7. Статута општине
Димитровград пречишћен текст („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14-пречишћен текст, 72/15 и
156/16), Скупштина општине Димитровград, на седници 21.12.2017. године донела је:
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се: поступак обрачуна и наплате доприноса за уређивање
грађевинског земљишта, зоне и врсте намене објеката, износи коефицијената за различите
зоне и намене, критеријуми, износ и поступак умањивања доприноса, посебна умањења за
недостајућу инфраструктуру и услови и начин обрачуна умањења за трошкове
инфраструктурног опремања средствима инвеститора, као и друга питања од значаја за
обрачун и наплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта.
Члан 2.
Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање.
Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и других
подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање грађевинског
земљишта, расељавање, уклањање објеката, санирање терена и друге радове.
Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и
уређење површина јавне намене.
Уређивање грађевинског земљишта врши се према средњорочним и годишњим програмима
уређивања.
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Члан 3.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа инвеститор.
Средства добијена од доприноса за уређивање грађевинског земљишта користе се за
уређивање и прибављање грађевинског земљишта у јавну својину, и за изградњу и одржавање
објеката комуналне инфраструктуре.
II ОБРАЧУН ДОПРИНОСА
Члан 4.
Износ доприноса се утврђује решењем о издавању грађевинске дозволе, а на основу
обрачуна доприноса који врши Општинска управа општине Димитровград.
Члан 5.
Грађевинско земљиште је потпуно комунално опремљено за грађење када је на њему
изграђен приступни пут са тротоаром и јавном расветом, водоводна и канализациона мрежа.
Накнада
за
уређивање
грађевинског
земљишта
не
обухвата
трошкове
електродистрибутивне мреже и објеката, ТТ мреже и објеката, кабловски дистрибутивни
систем, мрежу и објекте топлификације и гасификације, које инвеститор посебно уговара са
надлежним јавним предузећима.
а) ЗОНЕ
Члан 6.
За утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се следеће зоне
Општине Димитровград и то:
Прва зона обухвата градско грађевинско земљиште које почиње катастарском парцелом бр.
513/1 КО Димитровград (крајња граница грађевинске парцеле ЈП „Комуналца“), иде низводно
реком Нишавом до катастарске парцеле бр. 1134 КО Димитровград, затим улицом Балканска
до границе КО Димитровград са КО Лукавица и назад магистралним путем М-12 до краја
парцеле бр. 1643 и 513/1 чинећи тако спољне границе прве зоне. У прву зону не улази улица
Борашка од броја 59 на непарној страни улице до краја исте, односно подручје које образују
магистрални пут М-12, катастарске парцеле бр.1217, 1216, улица Борачка закључно са
парцелом 5263 и 5262/3.
Друга зона обухвата преостало грађевинско земљиште у грађевинском подручју КО
Димитровград.
Трећа зона обухвата грађевинско земљиште на граничном прелазу Градина.
Четврта зона обухвата грађевинско земљиште на преосталом грађевинском подручју
обухваћеног Планом генералне регулације Димитровграда („Сл.лист града Ниша“ бр.92/2014) и
села Доње Градиње и Лукавица као и грађевинско земљиште ван грађевинског подручја
обухваћеног Планом генералне регулације Димитровграда („Сл.лист града Ниша“ бр.92/2014).
Пета зона обухвата грађевинско земљиште у грађевинском подручју осталих сеоских насеља и
грађевинско земљиште ван грађевинског подручја на којима су изграђени објекти.
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б) НАМЕНА ОБЈЕКАТА
Члан 7.
Намене објеката за које се плаћа допринос су:
- стамбена: индивидуални и колективни стамбени објекти, стамбени простор у стамбено пословним објектима
- комерцијална: трговински објекти, пословни објекте и канцеларије, пословни објекти у
стамбеним зградама, мењачнице, кладионице, коцкарнице, видео клубове, хотеле,
угоститељске објекте, бензинске пумпе, спортске објекте као и друге објекте комерцијалног и
услужног карактера
- јавна : објекти јавне намене који нису у јавној својини
Објекти који нису наведени у ставу 1. овог члана, уподобиће се најсличнијој наведеној
намени.
в) КОЕФИЦИЈЕНТИ
За обрачунавање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се следећи
коефицијенти:
Члан 8.
Коефицијент за зону (Куз):
Урбанистичка
зона
Прва зона
Друга зона
Трећа зона
Четврта зона
Пета зона

Коефицијент

Намена објекта
Стамбена
Комерцијална
Јавна

Коефицијент
0,226
0,55
0,34

0,04
0,037
0,049
0,026
0,012

Коефицијент за намену (Кн):
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Коефицијенти комуналне опремљености (Кко):
У случају опремљености грађевинског земљишта приступним путем, канализационом и
водоводном мрежом, тротоаром и јавном расветом, коефицијент комуналне опремљености је
Члан 9.
Уколико је земљиште непотпуно опремљено комуналном инфраструктуром, допринос се
умањује за одређени проценат, у складу са следећом табелом:
Недостајућа комунална
инфраструктура
приступни пут
канализациона мрежа
водоводна мрежа
јавна расвета

Проценат
умањења
19%
15%
16%
5%

Члан 10.
Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта врши се на захтев инвеститора
из члана 3. ове Одлуке, а на основу достављене урбанистичко - техничке документације,
односно правоснажних локацијских услова, извода из пројекта за грађевинску дозволу,
сепарата пројекта за грађевинску дозволу која се мења, пројекта изведеног стања и др.
документације прописане важећим Законом о планирању и изградњи и подзаконским актима.
Обрачун доприноса за уређивањење грађевинског земљишта врши се на захтев инвеститора,
према следећем табеларном приказу:
Цена стана Коеф.намене
Коеф.
новоградње Стамбена
Зона зоне
66543
0,226
1
0,04
66543
0,226
2 0,037
66543
0,226
3 0,049
66543
0,226
4 0,026
66543
0,226
5 0,012
Комерцијална
66543
0,55
1
0,04
66543
0,55
2 0,037
66543
0,55
3 0,049
66543
0,55
4 0,026
66543
0,55
5 0,012
Јавна
66543
0,34
1
0,04
66543
0,34
2 0,037
66543
0,34
3 0,049
66543
0,34
4 0,026
66543
0,34
5 0,012

Износ
умањење износ за
доприн.
30% плаћање
438,26
626,08
187,82
404,77
578,24
173,47
536,79
766,84
230,05
284.4
406,64
122,00
131,77
188,24
56,47
1522,56
1408,16
1864,72
990,08
456,56

456,77
422,45
559,41
297,02
136,97

1065,79
985,71
1305,31
693,06
319.59

941,2
870,48
1153,36
605,28
281,84

282,36
261,14
345,90
181,58
84,55

658,84
609,34
807,46
423,7
197,29
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Члан 11.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте јавне намене у
јавној својини, објекте комуналне и друге инфраструктуре, производне и складишне објекте,
подземне етаже објеката високоградње (простор намењен за гаражирање возила, подстанице,
трафостанице, оставе, вешернице и сл.),осим за делове подземне етаже које се користе за
комерцијалне делатности, отворена дечија игралишта, отворене спортске терене и атлетске
стазе.
Допринос за уређење грађевинског земљишта не обрачунава се за фарме, штале, стаје за
стоку и живину, оборе и сл.
Члан 12.
За изградњу објеката за обављање делатности која је од значаја за привредни развој
општине, допринос се може умањити до 50 %, уз сагласност општинског већа Димитровград.
Умањење из става 1 овог члана не односи се на објекте станоградње.
Члан 13.
Допринос се не обрачунава и не плаћа за објекте-просторе чији је инвеститор Општина
Димитровград, као и за јавна предузећа и установе на територији општине Димитровград.
Члан 14.
Уколико се мења намена објекта, односно дела објекта у другу намену објекта за коју је
прописан већи износ доприноса, инвеститор је у обавези да плати разлику доприноса за другу
(нову) намену објекта за коју је прописан већи износ доприноса.
Члан 15.
Уколико у току изградње настану измене у односу на грађевинску дозволу и инвеститор
изгради већу површину обавезан је да достави нови пројекат за грађевинску дозволу, односно
сепарат за грађевинску дозволу на основу којих ће се сачинити обрачун доприноса за разлику у
површини, који ће бити саставни део измењеног решења о грађевинској дозволи.
Члан 16.
Инвеститор који уклања постојећи објекат који је изграђен у складу са законом, у циљу
изградње новог објекта на истој локацији плаћа допринос за уређивање грађевинског
земљишта само за разлику у броју квадрата корисне површине између објекта који планира да
изгради и објекта који се уклања.
Легалност и површина објекта из става 1 овог члана доказује се: изводом из земљишних
књига, односно изводом из Листа непокретности; грађевинском и употребном дозволом или
актом надлежне службе/одељења да је објекат грађен у периоду када за његову изградњу није
било потребно издавање грађевинске дозволе. Уколико наведене исправе не садрже податке о
површини објекта, иста се утврђује на основу акта надлежне службе/одељења, или техничке
документације која је саставни део грађевинске дозволе, копије плана или увиђаја на лицу
места од стране овлашћеног лица општинске управе .
III НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 17.
Износ, начин плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта и средство
обезбеђења у случају плаћања на рате су саставни део решења о грађевинској дозволи.
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Када надлежни орган по захтеву инвеститора изда грађевинску дозволу услед промена у
току грађења, саставни део тог решења је нови обрачун доприноса.
Саставни део решења о употребној дозволи је коначни обрачун доприноса.
Најкасније до подношења пријаве радова , инвеститор је дужан да изврши уплату доприноса
за уређивање грађевинског земљишта у целости, односно ако плаћа на рате да уплати прву
рату и достави средство обезбеђења плаћања.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта може се платити једнократно у целости или
на рате.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта инвеститор може платити на следећи
начин:
- једнократно у целости са умањењем у износу од 30% или
- у 36 месечних рата, уз усклађивање рата, на месечном нивоу, са индексом потрошачких цена
према подацима Републичког завода за статистику.
У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате, инвеститор је
дужан да као средство обезбеђења плаћања достави:
1. неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, без приговора која гласи на
укупан износ недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити дужи три месеца од
дана доспећа последње рате или
2. успостави хипотеку на објекту који вреди најмање 30% више од укупног износа
недоспелих рата у корист јединице локалне самоуправе
У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате за изградњу
објеката чија укупна бруто развијена грађевинска површина не прелази 200м² и који не садржи
више од две стамбене јединице, из става 5 овог члана, не достављају се средства обезбеђења.
Право на умањење од 30% има и инвеститор који плаћање врши у ратама у случају
једнократног плаћања преосталих недоспелих рата.
Члан 18.
Инвеститор је дужан да изврши уплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта у
целости, односно ако плаћа на рате да уплати прву рату и достави средства обезбеђења,
најкасније до подношења пријаве.
Уколико инвеститор не измири доспели износ доприноса у прописаном року, наплата ће се
извршити принудним путем у поступку прописаном важећим Законом о преском систему и
пореској администрацији.
Трошкови принудне наплате падају на терет инвеститора.
IV УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА У ВЕЗИ КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ
ЛИЦА
Члан 19.
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Грађевинско земљиште које није уређено у смслу ове Одлуке, а налази се у обухвату
планског документа на основу кога се могу издати локацијски услови, односно грађевинска
дозвола, може се припремити, односно опремити и средствима физичких или правних лица.
Заинтересовано лице, односно инвеститор објекта који се гради на неуређеном
грађевинском земљишту подноси надлежном органу јединице локалне предлог о финансирању
припремања, односно опремања грађевинског земљишта.
Уз предлог о финансирању, лице из става 2. овог члана прилаже/доставља:
- правоснажне локацијске услове
- доказ о решеним имовинско – правним односима за парцелу на којој намерава да
гради објекта
- копија плана за парцеле
- предлог динамике и рокова изградње
Члан 20.
Општина Димитровград након разматрања предлога лица из става 2. члана 20. ове Одлуке и
достављене документације, припрема Елаборат о заједничком припремању, односно опремању
грађевинског земљишта и предлог уговора о заједничком припремању, односно опремању
грађевинског земљишта
Елаборат из става 1. овог члана садржи:
податке о локацији односно зони,
податке из урбанистичког плана и техничке услове за изградњу недостајуће
инфраструктуре,
- податке из програма уређивања грађевинског земљишта,
- границе локације која се опрема са пописом катастарских парцела,
- динамику и рок изградње комуналне инфраструктуре,
- обавезу јединице локалне самоуправе као инвеститора да обезбеди стручни надзор у
току извођења радова
- одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању
израде техничке документације и стручне контроле техничке документације, извођењу радова и
избору извођача радова, као и других трошкова у вези са опремањем грађевинског земљишта,
укључујући висину и рокове обезбеђивања финансијских и других средстава;
- одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину јединице локалне
самоуправе;
- одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања,
односно опремања грађевинског земљишта који ће бити умањен за износ доприноса за
уређивање грађевинског земљишта;
- средства обезбеђења испуњења обавеза уговорних страна.
-

Члан 21.
На основу елабората из члана 21. ове Одлуке закључује се Уговор о заједничком
припремању, односно опремању грађевинског земљишта између лица из става 2. члана 20.
ове Одлуке и јединица локалне самоуправе.
Уговор из става 1. овог члана садржи следеће:
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- податке о локацији, односно зони у којој се планира опремања грађевинског земљишта;
- податке из планског документа и техничке услове за изградњу;
- податке из програма уређивања грађевинског земљишта;
- границе локације која се припрема, односно опрема са пописом катастарских парцела;
- динамику и рок изградње;
- обавезу јединице локалне самоуправе (да обезбеди стручни надзор у току извођења радова;
- одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању израде
техничке документације и стручне контроле техничке документације, извођењу радова и избору
извођача радова, као и других трошкова у вези са опремањем грађевинског земљишта,
укључујући висину и рокове обезбеђивања финансијских и других средстава;
- одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину јединице локалне самоуправе;
- одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања, односно
опремања грађевинског земљишта за који ће бити умањен износ доприноса за уређивање
грађевинског земљишта
- вредност земљишта које инвеститор уступа јединици локалне самоуправе за изградњу
инфраструктурних објеката
- средства обезбеђења за испуњење обавеза уговорних страна.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Инвеститори који су по раније важећем Закону и Одлукама платили накнаду за уређење
грађевинског земљишта ослобађају се плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта
одређених новим Законом о планирању и изградњи и овом Одлуком.
Члан 23.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању доприноса за
уређивање грађевинског земљишта ("Службени лист Града Ниша", бр.18/15), Одлука о измени
одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ("Службени лист Града
Ниша", бр. 134/16 и Одлука о измени одлуке о утврђивању доприноса за уређивање
грађевинског земљишта ("Службени лист Града Ниша", бр. 156/16).
Члан 24.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Димитровград".
Број: 06-137/2017-17/19-3
У Димитровграду, 21.12.2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р
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На основу члана 6. став 1. тачка 2. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин.изн., 125/14-усклађени дин.изн. и
95/15-усклађени дин.изн., 83/16, 91/16- ускађени дин,изн., 104/16-др. Закон и 96/17-усклађени
дин.изн.), чл. 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и
83/14-др.закон)и члана 41. став 1. тачка 14. и 34. Статута општине Димитровград („Службени
лист града Ниша“ бр. 28/14-пречишћени текст, 72/15 и 156/16), Скупштина општине
Димитровград на седници одржаној дана 21.12.2017. године, донела је,

О Д Л У К У
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ ОПШТИНСКА УПРАВА ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина накнаде за услуге које врши Општинска управа
општине Димитровград за 2018. годину.
Члан 2.
Утврђују се следеће накнаде:
1.

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
Објекти високоградње (обрачун по 1 м2 бруто
развијене грађевинске површине (Закон о
планирању и изградњи „Сл.гл. РС“, бр.72/09,
81/09, 24/11,121/12, 132/14 и 145/14)

1.1.

Изградња индивидуалних стамбених објеката

Мин.3.622,00
дин

52,00 дин/м2

1.2.

Индивидуални стамбени објекти (доградња и
надградња)

Мин.3.622,00
дин

70,00 дин/м2

1.3.

Индивидуално стамбено-пословни објекти
Обрачунава се посебно за стамбени и
пословни простор према тачкама 1.1. и 1.4.

1.4.

Доградња пословних уз стамбене објекте

Мин.4.531,00
дин

135,00 дин/м2

1.5.

Колективни стамбени објекти:

1.5.1. - Објекти до

500 м2

6.835,00 дин

1.5.2. - објекти од 500 - 1000 м2

65,00 дин/м2

1.5.3. - објекти од 1000 - 1500 м2

56,00 дин/м2

1.5.4. - објекти од 1500 – 2000 м2

50,00 дин/м2

2000 м2

60,00 дин/м2

1.5.5. - објекти преко

1.5.6. Колективни стамбени објекти (реконструкција,

60,00 дин/м2
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доградња и надградња)
1.6.

Колективни стамбено-пословни објекти
обрачунава се посебно за стамбени и
пословни простор према тачкама 1.5. и 1.7.

1.7.

Пословни објекти (адаптација, трговински,
угоститељско-туристички, хотели, услужно
занатство, јавне гараже, објекти забаве и
разоноде и сл.)

1.8.

Привредно-производни објекти (производно
занатство, индустрија, складиштења,
стоваришта, пољопривредни објекти и сл)

мин. 5.382,00
дин

165,00 дин/м2

50 м2

135,00 дин/м2

1.8.2. - објекти од 50 – 150 м2

116,00 дин/м2

1.8.3. - објекти од 150 – 500 м2

100,00 дин/м2

1.8.4. - објекти од 500 – 1500 м2

76,00 дин/м2

1500 м2

70,00 дин/м2

1.8.1. - објекти до

1.8.5. - објекти преко

1.8.6. - отворена складишта и отворена стоваришта
преко 1000 м2

15,00 дин/м2

1.8.7. - привремено-производни објекти
(реконструкција, доградња, надоградња,
санација, адаптација по 1 м2 површине која се
надограђује)

100,00 дин/м2

1.9.

Објекти друштвеног стандарда (школе, дечје
установе, здравствени објекти, верски објекти,
објекти културе, објекти социјалне заштите и
сл.)

76,00 дин/м2

1.10.

Објекти јавне намене (рекреативно-спортски
затворени и отворени објекти, саобраћајни
објекти и сл.)

76,00 дин/м2

1.11.

Привремено-пословни објекти на јавним
површинама

1.12.

Објекти комуналне ифраструктуре (црпне
станице, станице за препунпавање и цистерне,
бензинске пумпе и гасне пумпе)
Објекти нискограње (обрачун 1 м') (улице,
комунална инфраструктура и

Мин.3.622,00
дин

165,00 дин/м2
28.375,00 дин
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инсталације)
1.13.

Градске и ванградске улице

Мин.9.051,00
дин

1.14.

Локални и некатегорисани путеви до 1 км

Мин.19.338,00
дин

За сваки км преко 1 км

70,00 дин/м

1.630,00 дин/км

1.15.

Водовод и кнализација (град и ван града)

1.16.

ПТТ инсталације и електро инсталације (ван
насеља) до 1 км

22.215,00
дин/км

За сваки км преко 1 км

1.729,00 дин/км

ПТТ инстал. и електро инстал. (град и насеља) Мин.5.760,00
дин

52,00 дин/км

Стубови за електро или ПТТ мрежу

2.130,00 дин/км

Трафостанице по комаду
- СТС 10/04 кв

12.342,00
дин/км

- ТС

10/04 кв

22.876,00
дин/км

- ТС

35/10 кв

32.420,00
дин/км

1.17.

мин.6.310,00
дин

60,00 дин/м

1.18.

Радио базена станица са припадајућим
инсталацијама (по комаду)

2.

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

2.1.

Информација о локацији

3.

УВИД ИЛИ КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРНИХ И
УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА, ОДНОСНО
ПРОСТОРНО-ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

а)

За предузећа и друга правна лица

775,00 дин

б)

За грађане

250,00 дин

12.342,00
дин/км

905,00 дин/парц

Број 1. 22.12.2017. године „Службени лист општине Димитровград“

СТРАНА 14

4.

ЗА РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЗАКУП

а)

За предузећа и друга правна лица

1.317,00 дин

б)

За грађане

250,00 дин

5.

ЗА РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНАМА НАМЕНЕ
ЗЕМЉИШТА

а)

За предузећа и друга правна лица

496,00 дин

б)

За грађане

250,00 дин

6.

ЗА ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИОНУ ПРИЈАВУ
ОСНИВАЊА ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ РАДЊЕ

265,00 дин

7.

ЗА ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИОНУ ПРИЈАВУ
БРИСАЊА ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ РАДЊЕ

180,00 дин

8.

ЗА ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА,
УВЕРЕЊА И ПОТВРДА ИЗ РЕГИСТРА
ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

180,00 дин

9.

ЗА ЗАХТЕВ ЗА ПРИЈАВУ ПРОМЕНА
ПРЕДУЗЕТНИКА

265,00 дин

10.

ЗА ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ
ИЗРАДЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ

2.633,00 дин

11.

ЗА ЗАХТЕВ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И
САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

2.633,00 дин
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12.

ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ОБАВЉАЊУ
ДЕЛАТНОСТИ

250,00 дин

13.

ЗА ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА
СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, БЕЗ ОБЗИРА НА
ПОВРШИНИ ОБЈЕКАТА

6.934,00 дин

14.

ЗА ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА
СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ
СТАЊА, БЕЗ ОБЗИРА НА ПОВРШИНУ
ОБЈЕКТА

4.362,00 дин

15.

ЗА АЖУРИРАЊЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
- за захтев за одређивање обима и садржаја
студије о процени утицаја на животну средину

2.561,00 дин

- за захтев за давање сагласности на студију о
процени утицаја на животну средину

4.362,00 дин

16.

УТВРЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА ЗА
ОБЈЕКТЕ НАМЕЊЕНЕ ОБАВЉАЊУ
ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

2.881,00 дин

17.

ОВЕРА ПОСЛОВНИХ КЊИГА ЗА СВАКИ ЛИСТ

145,00 дин

18.

ОВЕРА ТОМБОЛСКИХ КАРТИЦА ЗА 100 КОМ.

145,00 дин

19.

ИЗВОД ИЗ КЊИГЕ РОЂЕНИХ, ВЕНЧАНИХ И
УМРЛИХ

183,00 дин

20.

ИЗВОД ИЗ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ЗА
ИНОСТРАНСТВО

740,00 дин
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21.

ЗАКЉУЧЕЊЕ БРАКА

а)

У просторијама Скупштине општине

745,00 дин

б)

Ван просторија Скупштине општине

4.940,00 дин

22.

АКТ КОЈИМ СЕ ВРШИ НАКНАДНИ УПИС У
МКР, МКВ, МКУ И КД

350,00 дин

23.

АКТ КОЈИМ СЕ ВРШИ ИСПРАВКА ПОДАТАКА
У МКР, МКВ, МКУ, КД И ОСТАЛЕ ИСПРАВКЕ У
ДОКУМЕНТИМА

350,00 дин

24.

АКТ КОЈИМ СЕ ВРШИ ПРОМЕНА ЛИЧНОГ
ИМЕНА

1.236,00 дин

25.

ОВЕРА ПОТПИСА, РУКОПИСА И ПРОПИСА

135,00 дин

26.

ОВЕРА ИЗЈАВЕ

135,00 дин

27.

МИШЉЕЊЕ О ПРИМЕНИ ОПШТИХ ПРОПИСА

265,00 дин

28.

РАЗМАТРАЊЕ СВРШЕНИХ СЛУЖБЕНИХ
АКАТА

265,00 дин

29.

ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА

185,00 дин

30.

ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О СЛОБОДНОМ
БРАЧНОМ СТАЊУ

825,00 дин

31.

УВЕРЕЊЕ-ИЗЈАВА О ИЗДРЖАВАЊУ

135,00 дин
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32.

ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ТАКСИ ПРЕВОЗА

1.236,00 дин

33.

ЗА ОВЕРУ ТАКСИ ВОЗИЛА

135,00 дин

34.

ЗА ОВЕРУ РЕДА ВОЖЊЕ ЗА ПРИГРАДСКИ
САОБРАЋАЈ ПО РЕГИСТРОВАНОЈ ЛИНИЈИ

530,00 дин

35.

ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА ЗА ПРОЛАЗ И
ПАРКИРАЊЕ ТЕРЕТНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
У ДЕЛУ УЛ. „БАЛКАНСКА“ ГДЕ ЈЕ ЗАБРАЊЕН
ПРОЛАЗ ТЕРЕТНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

а)

За предузећа и друга правна лица

1.645,00 дин

б)

За грађане

330,00 дин

36.

ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА И ОДОБРЕЊА
КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

а)

За предузећа и друга правна лица

1.320,00 дин

б)

За грађане

555,00 дин

37.

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

а)

За предузећа

1.315,00 дин.

б)

За грађане

405,00 дин.

38.

ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О СТАТУСУ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

1.530,00 дин

39.

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ
ЗЕМЉИШТА ЗА РЕДОВНУ УПОТРЕБУ
ОБЈЕКАТА И ФОРМИРАЊУ ГРАЂЕВИНСКЕ
ПАРЦЕЛЕ

1.530,00 дин
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40.

ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О КОНВЕРЗИЈИ ПРАВА
КОРИШЋЕЊА ГРАЂ. ЗЕМЉИШТА У ПРАВО
СВОЈИНЕ БЕЗ НАКНАДЕ

1.530,00 дин

41.

ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О КОНВЕРЗИЈИ ПРАВА
КОРИШЋЕЊА ГРА.ЗЕМЉИШТА У ПРАВО
СВОЈИНЕ СА НАКНАДОМ

1.530,00 дин

42.

ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА У ВИШЕ ПРИМЕРАКА
(за сваки примерак по)

а)

За предузећа и друга правна лица

390,00 дин

б)

За грађане

130,00 дин

43.

ИЗДАВАЊЕ КОПИЈЕ РЕШЕЊА (на лични
захтев странке)

а)

За предузећа и друга правна лица

260,00 дин

б)

За грађане

66,00 дин

44.

ЗА ДОНОШЕЊЕ СВИХ ВРСТА РЕШЕЊА У
УПРАВ. ПОСТУПКУ ОСИМ РЕШЕЊА
НАВЕДЕНИХ У ТАЧКИ: 41,42, 43, 44, и 45. ОВЕ
ОДЛУКЕ

1.320,00 дин

45.

ЗА ЗАХТЕВ У ВЕЗИ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА
РАДИ ЗАШТИТЕ ИЛИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА
ОДНОСНО ПРАВНИХ ИНТЕРЕСА

250,00 дин

46.

ИЗДАВАЊЕ ТАПИЈЕ

4.580,00 дин

47.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА (МОЛБЕ)
ПРИГОВОРА, ПРЕДЛОГА, ПРИЈАВА И ДРУГИХ
ПОДНЕСАКА ЗА ОБРАСЦЕ ИЗ МКР, МКВ, МКУ
И УВЕРЕЊА О ДРЖАВЉАНСТВУ

110,00 дин
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48.

ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ИСПУЊЕНОСТИ
УСЛОВА ТАКСИ ВОЗИЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ТАКСИ ПРЕВОЗА

875,00 дин

49.

ИЗДАВАЊЕ ТАКСИ ЛЕГИТИМАЦИЈА (дозвола)

а)

Легитимација такси возила

535,00 дин

б)

Легитимација такси возача

535,00 дин

50.

ЗА РЕШЕЊЕ О ПРИВРЕМЕНОМ
ПОСТАВЉЕЊУ ПЧЕЛИЊАКА РАДИ
КОРИШЋЕЊА ПЧЕЛИЊЕ ПАШЕ

250,00 дин

51.

ЖАЛБА ПОТИВ РЕШЕЊА КОЈА ДОНОСИ
ОПШТИНСКА УПРАВА

250,00 дин

52.

ЗА РЕШЕЊЕ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ
ПРИВАТНОГ СМЕШТАЈА

250,00 дин

53.

ЗА ВОДНА АКТА (услови, сагласност и
дозвола)

а)

За предузећа и друга правна лица

496,00 дин

б)

За грађане

250,00 дин

54.

За УВЕРЕЊЕ О ОБЈЕКТИМА КОЈИ СУ
ПОРУШЕНИ, А ЗА ПОТРЕБЕ ОСЛОБАЂАЊА
ОД ИМОВИНЕ

220,00 дин

Члан 3.
У поступку легализације бесправно подигнутих објеката, висина накнаде по свим
потребним актима из члана 2. ове Одлуке, одређује се у складу са Законом.
Члан 4.
Не плаћа се наканада за:
1. списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности,
2. списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима и другим исправама и
службеним евиденцијама,
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3. пријава за упис у матичне књиге,
4. списе и радње за остваривање права из социјалног осигурања, друштвене бриге о деци,
социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рада,
5. списе и радње у вези са школовањем ученика и студената,
6. списе и радње у вези са регулисањем војне обавезе,
7. списе и радње у поступку за сахрањивање,
8. податке упућене органима за представке и притужбе,
9. списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права било по
ком основу,
10. списе и радње у поступцима који се воде у вези елементарних непогода,
11. списе и радње у поступцима који се воде у вези примарне пољопривредне производње,
12. списе и радње у поступцима остваривања подстицаја на основу Програма подршке
мера за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја.
Члан 5.
Висина накнаде за услуге које врши Општинска управа, утврђена овом Одлуком,
усклађиваће се актом Општинског већа.
Члан 6.
Средства остварена овом Одлуком су приходи Општинске управе
Димитровград. жиро рачун бр. 840-742351843-94 буџет општине Димитровград.

општине

Члан 7.
Применом ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини накнаде за услуге које врши
Општинска управ бр. 06-137/16-I/11-10од 23.12.2016. године.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Димитровград, а примењиваће се од 01.01.2018. године.

Број:06-137/2017-17/19-4
У Димитровграду 21.12.2017.година
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр.
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015
- усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон и 96/2017 усклађени дин. изн.), члана 104. Закона о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010,
99/2011 - др. закон, 93/2012 и 84/2015), Уредбе Владе РС о највишем и најнижем износу
боравишне таксе ("Сл. гласник РС", бр. 44/2013, и бр. 132/2014) и члана 41. Статута општине
Димитровград („Службени лист града Ниша“ бр. 28/14-пречишћени текст, 72/15 и 156/16),
Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана 21.12.2017. године, донела је,
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ БОРАВИШНЕ ТАКСЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђује обавеза плаћања, начин и висина боравишне таксе за
четврту категорију (IV) туристичког места у износу од 100,00 динара (сто динара и 00/100), за
сваки дан боравка у туристичком објекту на територији општине Димитровград.
Члан 2.
Боравишну таксу плаћа лице за сваки дан боравка у туристичком објекту за смештај,
изван свог пребивалишта.
Члан 3.
Боравишну таксу не плаћају:
1. деца до седам година старости;
2.
лица упућена на бањско и климатско лечење, односно специјализовану рехабилитацију од
стране надлежне лекарске комисије;
3. oсобе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди од прве
до пете групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете групе, слепа лица, лица оболела од
дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних обољења, параплегије и квадриплегије,
церебралне и дечје парализе и мултиплекс склерозе, особе ометене у развоју, као и пратилац
наведених особа;
4.
ученици и студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради
извођења спортско-рекреативних и других активности по програму министарства надлежног за
послове просвете, студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради
извођења обавезне наставе у складу са наставним планом образовне установе, као и учесници
републичких и регионалних такмичења у знању и вештинама;
5.
страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима ослобођени
плаћања таксе;
6. лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана.
Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од седам до 15 година старости.
Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну таксу ако поднесу доказ да су испуњени
услови из става 1. овог члана (чланска карта, потврда школе, односно образовне установе, упут
лекарске комисије и друго).
Члан 4.
Наплату боравишне таксе врше предузећа, друга правна лица и предузетници који су
уписани у одговарајући регистар, као и физичка лица у случајевима утврђеним законом о
туризму (у даљем тексту: давалац смештаја).
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Члан 5.
Давалац смештаја наплаћује боравишну таксу истовремено са наплатом услуга
смаштаја.
Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој терет уплати
износ ненаплаћене боравишне таксе.
Члан 6.
Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу смештаја посебно искаже износ
боравишне таксе, а у случају ослобађања да наведе основ ослобађања од плаћања боравишне
таксе.
Члан 7.
Средства од наплаћене боравишне таксе давалац уплаћује у року од пет дана по истеку
сваких 15 дана у месецу.
Члан 8.
Средства боравишне таксе су приход буџета јединице локалне самоуправе на чијој
теритирији су пружене услуге смештаја и користе се за обезбеђивање информативнопропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности и културно наслеђе, за
обезбеђивање туристичке сигнализације и за рад туристичко-информативних центара.
Члан 9.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Сл. листу општине
Димитровград, а примењиваће се од 01.01.2018. године.
Члан 10.
Даном примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о плаћању боравишне таксе („Сл.
лист града Ниша“, бр. 156/16).

Број: 06-137/2017-17/19-5
У Димитровграду, 21.12.2017. година

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 77. ст. 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 12/2016 ), Скупштина Општине Димитровград,
на седници одржаној дана 21.12.2017. године, истовремено са Одлуком о буџету општине
Димитровград за 2018. годину, усвојила је
КАДРОВСКИ ПЛАН
ОРГАНА И СЛУЖБИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
за 2018. годину
Члан 1.
Кадровски план органа и служби општине Димитровград састоји се од збирних и
појединачних података о запосленима у органима и службама општине Димитровград и
потребама за новим запошљавањем за 2018. годину.
Кадровски план органа и служби општине Димитровград, припремљен је и усваја се
истовремено са Одлуком о буџету Oпштине Димитровград за 2018. годину, а запошљавање
службеника и намештеника спроводиће се у складу са овим Планом, Правилником о
организацији послова и систематизацији радних места у органима и службама општине
Димитровград и на основу обезбеђених средстава у буџету, у складу са Законом о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.
Члан 2.
Табеларни приказ структуре и броја запослених у 2017. години и планираног броја
запослених у 2018. години.
I Постојећи број запослених у органима и службама општине Димитровград, на дан
20. децембра 2017. године.

Радна
места
службеника
и Број извршилаца
намештеника - радни однос на
неодређено
време
у
Општинској
управи
Самостални саветник...............................
Саветник ....................................................
Млађи саветник …...................................
Сарадник …...............................................
Млађи сарадник …..................................
Виши референт ….....................................
Референт …..............................................
Млађи референт

10
13
6
2
1
10
1
/

Намештеници

2
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Радни однос на одређено време у Број извршилаца
Општинској управи
7
Положаји у првој групи
1
Положаји у другој групи
/
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

/
1
2
1
/
/
/
1

Намештеници

1

Самостални извршиоци ( општински /
правобранилац, интерни ревизор и
буџетски инспектор )
Приправници

/

Врста стручне спреме запослених
Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема
Основна школа

25
6
13
1

УКУПАН број ЗАПОСЛЕНИХ на неодређено време - 45
УКУПАН број ЗАПОСЛЕНИХ на одређено време 7
______________________________________________________
УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ на одређено и неодређено време на дан 20.12.2017. г - 52
II Планирани број запослених за 2018.годину у Општинској управи Општине
Димитровград
Радна места службеника и намештеника
на неодређено време

Број извршилаца
44

Самостални саветник
Саветник

8
16
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Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт

5
2
3
9

Референт
Млађи референт

/
/

Намештеници
Радни однос на одређено време

1
Број извршилаца
8
1
/

Положаји у првој групи
Положаји у другој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Намештеници
Врста стручне спреме запослених

/
1
4
/
/
1
/
1
/

Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема
Основна школа

24
7
13
/

Радни однос на одређено време
(у кабинету председника општине)

Број извршилаца
4

Постављена лица

2

Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

/
1
/
/
/
/
/
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1

Самостални извршиоци ( општински
правобранилац,
интерни ревизор и буџетски инспектор )

Број извршилаца
2

Приправници

Број извршилаца

Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема

/
/
/

Члан 3.
Овај Кадровски план органа и служби општине Димитровград за 2018. годину ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Димитровград“.
Члан 4.
Ступањем на снагу овог Кадровског плана органа и служби општине Димитровград за
2018. годину престаје да важи Кадровски план органа, стручних служби и посебних организација
општине Димитровград за 2017. годину („Службени лист града Ниша“, бр. 113/17)
Бр. 06-137/2017-17/19-6
У Димитровграду, 21.12.2017.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 11.
Ускладу са упуством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и
пројекцијама за 2019.и 2020. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на
основу одредби члана 4. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ Бр.
54/09,73/10,101/10,101/11 93/12, 62/13,63/13-испр., 108/13,142/1468/15 - др.закон, 103/15 и
99/16), и Закона о начину одређивањa максималног броја запослених у јавном сектору
(„Службени гласник РС“,бр.68/15), за сваку календарску годину и акта Влде Одлука о
максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему
јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе број
запошљених за 2017. годину, одређен је по корисницима и то:
-

44 запослених у локалној администрацији на неодређено време;
14 запослених у локалној администрацији на одређено време;
32 запослених у предшколским установама на неодређено време;
6 запослених у предшколским установама на одређено време
17 запослених у установама културе на неодређено време
2 запослених у установама културе на одређено време
6 запослених у Установи за спорт и туризам на неодређено време;
1 запослених код других корисника на неодређено време;
0 запослених код других корисника на одређено на одређено време;

У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за 44 запослених у локалној
администрацији на неодређено време и 14 запослених у локалној администрацији на одређено
време.За остале индиректне кориснике средства за плате су обезбеђена за све запослене из
става 1. овог члана.
Члан 12.
За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.
Члан 13.
Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер
(руководилац),односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза,
издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога
за уплату који припадају буџету.
Члан 14.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком,поред
функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава
одговоран је начелник општинске управе.
Члан 15.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и
најмање два пута годишње информише председника општине и општинско веће, а обавезно у
року од петнаест дана по истеку шестомесечног , односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана Општинско
веће усваја и доставља Скупштини општине.
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Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење
великих одступања.
Члан 16.
Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у
складу са чланом 61.Закона о буџетском систему доноси председник општине.
Члан 17.
Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог локалног
органа надлежног за финансије доноси председник општине .
Члан 18.
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему
доноси општинско веће.
Члан 19.
Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном
имовином,приходима и примањима и расходима и издацима на начин кији је у складу са
Законом о буџетском систему.
Овлашћује се прдседник општине да,у складу са чланом 27ж Закона о буџетском
систему, може поднети захтев министарству надлежном за послове финансија за одобрење
фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних
финансија.
Члан 20.
Новчана средства буџета општине,директних и индиректних корисника средстава тог
буџета,као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун
трезора општине, воде се и депонују на консолидовани рачун трезора.
Члан21.
Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2018. години по посебном акту (решење)
које доноси председник општине, на предлог органа за финансије.
Члан 22.
Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава
морају одговарати апропријацији који им је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета.
Изузетно корисници из става1. овог члана, у складу са чланом 53.Закона о буџетском
систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева
плаћања у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз
сагласност општинског већа, а највише до износа изказаних у плану капиталних издатака из
члана 4. ове одлуке.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из
других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других
извора.
Обавезе преузете у 2017. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а
не извршене у току 2017. године, преносе се у 2018.годину и имају статус преузетих обавеза и
извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.
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Члан 23.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на
принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом,односно
актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 24.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или
другиг правног акта, уколико законом није другачије прописано.
Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене
чланом 56.став 3.Закона о буџетском систему.
Члан 25.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара,
пружању услуга или извођењу грађевинских радова морају да поступе у складу са прописима
који уређују јавне набавке
Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка чија
је вредност дефинисана законом који уређује буџет Републике Србије за 2018. годину.
Члан 26.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним
примањима буџета.Ако се утоку године примања смање,издаци буџета извршаваће се по
приоритетима и то:обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални
стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Члан 27.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета преносе
се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима
буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).
Члан 28.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2018.
години само у складу са чланом 10.Закона о буџетском систему, при чему су у складу са истим
чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговарни за ефикасност и
сигурност тог инвестирања.
Члан 29.
Општинско веће донеће програм рационализације којом ће обухватити све кориснике
јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма,и о томе
обавестити скупштину општине.
Корисник буџетских средстава не може без предходне сагласности председника
општине,засновати радни однос са новим лицима до краја 2018.године,уколико средства
потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су у
складу са овом одлуком,предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом
рационализације из става 1. овог члана..
Члан 30.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или
претежно финансира из буџета обрачунаваће амортизацију срдстава за рад у 2018.години, на
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терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и средстава остварених по
основу донација.
Члан 31.
За финансирање дефицита текуће ликвидности,који може да настане услед
неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може
задужити у складу са одредбама члана 35.Закона о јавном дугу ( „Службени гласник РС, број
61/05 и 78/01).
Члан 32.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31.12.2018.
години, средства која су овим корисницима пренета, у складу са Одлуком о буџету општине
Димитровград за 2018. године, а нису извршена.
Члан 33.
Изузетно,у случају да се буџет општине Димитровград из другог буџета (Републике,
друге општине) определе актом наменска трансферна и средства за надокнаду штета услед
елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити
познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог
акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са
чланом 5. Закона о буџетском систему.
Члан 34.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника
јавних средстава,у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем
консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколко ови корисници нису добили сагласност
на финансијски план на начин прописан законом,односно актом Скупштине општине и уколико
тај план нису доставили Управи за трезор.
Члан 35.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Димитровград“ и доставити
министарству надлежном за послове финансија.
Члан 36.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Димитровград“, а примењиваће се од 01.01.2018. године.
Број: 06-137/2017-17/19-7
У Димитровграду 21.12.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИK
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 22. став 1.тачка 2. и става 3. истог члана Закона о јавним предузећима
(“Сл.гласник РС”, бр. 15/2016), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи
(“Сл.гласник РС”, бр. 129/07, 83/14-др. Закон и 101/16-др. Закон) и члана 41. став 1. тачка 42.
Статута општине Димитровград (''Службени лист града Ниша'', бр. 28/14 – пречишћен текст,
72/15 и 156/16), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана 21.12.2017.
године донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ И ЦЕНОВНИКОМ УСЛУГА ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа „Комуналац“ Димитровграда
за 2018. годину, са финансијским планом и ценовником услуга за 2018. годину донет од стране
Надзорног одбора предузећа бр. 2822-1/17 од 30.11.2017. године
Члан 2.
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Димитровград.
Правна поука: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом
у року од 30 дана од дана достављања решења.
Решење доставити:
1. ЈП „Комуналац“ у Димитровграду,
2. Надзорном одбору,
3. Архиви.
Број: 06-137/2017-17/19-8
У Димитровграду, 21.12.2017.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник
РС”, бр. 129/07, 83/14-др. Закон и 101/16-др. Закон) и члана 41. став 1. тачка 42. Статута
општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“ бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16)
Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана 21.12.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања установе за спорт и туризам „Спортско
туристички центар Цариброд“ Димитроврад, са финансијским планом за 2018. годину
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм пословања установе за спорт и туризам „Спортско
туристички центар Цариброд“ Димитроврад са финансијским планом за 2018. годину, донет од
стране Управног одбора Установе бр. 806-1/2017 од 30.11.2017. године.
Члан 2.
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Општине
Димитровград.
Правна поука: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом
у року од 30 дана од дана достављања решења.
Решење доставити:
1. Установи за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд” Димитроврад,
2. Управном одбору,
3. Архиви.

Број: 06-137/2017-17/19-9
У Димитровграду, 21.12.2017.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.

Број 1. 22.12.2017. године „Службени лист општине Димитровград“

СТРАНА 61

На основу члана 32. а у вези члана 20. став 1. тачка 17. Закона о локалној самоуправи
(“Сл.гласник РС”, бр. 129/07, 83/14-др. Закон и 101/16-др. Закон) и члана 41. став 1. тачка 42.
Статута oпштине Димитровград („Сл. лист града Ниша“ бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и
156/16), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана 21.12.2017. године
донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА
ОПШТИНУ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ СА ПЛАНИРАНИМ СРЕДСТВИМА ЗА
ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ У 2018.
ГОДИНИ
Члан 1.
Даје се сагласност на Програма рада Центра за социјални рад за општину Димитровград
за 2018. годину са планираним средствима за вршење послова социјалне заштите из
надлежности Општине у 2018. години, донет од стране Управног одбора установе бр. РО
69/2017 од 11.12.2017. године.
Члан 2.
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Димитровград.
Правна поука: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом
у року од 30 дана од дана достављања решења.
Решење доставити:
1. Центру за социјални рад за општину Димитровград,
2. Управном одбору,
3. Архиви.
Број: 06-137/2017-17/19-10
У Димитровграду, 21.12.2017.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 44. став 2. Закона о култури (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09), члана 32. Закона о
локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр. 129/07, 83/14-др. Закон и 156/16-др. Закон) и члана
41. став 1. тачка 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“ бр. 28/14 –
пречишћен текст, 72/15 и 156/16), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана
21.12.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ДЕТКО ПЕТРОВ“ ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на План и програм рада са финансијским планом Народне
библиотеке „Детко Петров“ за 2018. годину, усвојен од стране Управног одбора Установе бр. 9820/11-2017 од 20.11.2017. године.
Члан 2.
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Димитровград.
Правна поука: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом
у року од 30 дана од дана достављања решења.
Решење доставити:
1. Народна библиотека „Детко Петров“,
2. Управном одбору,
3..Архиви.

Број: 06-137/2017-17/19-11
У Димитровграду, 21.12.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 44. став 2. Закона о култури (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, 13/2016 и 30/2016 –
испр.), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр. 129/07, 83/14-др. Закон и
101/16-др. Закони) и члана 41. став 1. тачка 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист града
Ниша“ бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16), Скупштина oпштине Димитровград, на
седници одржаној дана 21.12.2017. године донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм рада Центра за културу са финансијским планом за 2018.
годину, донет од стране Управног одбора Установе бр. 284 од 13.12.2017. године.
Члан 2.
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Димитровград.
Правна поука: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом
у року од 30 дана од дана достављања решења.
Решење доставити:
1. Центру за културу у Димитровграду,
2. Управном одбору,
3. Архиви.

Број: 06-137/2017-17/19-12
У Димитровграду, 21.12.2017.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 9. став 1. тачка 3. а у вези члана 11. став 1. и члан 13. став 1. Закона о
црвеном крсту Србије („Сл. гласник РС“ бр. 107/2005) и члана 41. Статута општине
Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 - пречишћен текст, 72/15 и 156/16), Скупштине
општине Димитровград, на седници одржаној дана 21.12.2017. године донела је:
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА – ЈАВНА ОВЛАШЋЕЊА
И БУЏЕТ ЦРВЕНОГ КРСТА ДИМИТРОВГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ,
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм рада – јавна овлашћења и буџет Црвеног крста
Димитровград за 2018. годину, са финансијским планом, донет од стране Управног одбора
Црвеног крста Димитровград бр. 20/17 од 06.12.2017. године.
Члан 2.
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. листу општине
Димитровград.
Правна поука: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом
у року од 30 дана од дана достављања решења.
Решење доставити:
1. Црвеном крсту Димитровград,
2. Архиви.
Број: 06-137/2017-17/19-13
У Димитровграду, 21.12.2017.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члан 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/07, 83/14 – др. Закон и 101/16-др. Закон) и члана 41. став 1. тачка 42. Статута општине
Димитровград („Сл. лист града Ниша“ бр. 28/14 - пречишћени текст, 72/15 и 156/16), Скупштина
Општине Димитровград, на седници одржаној дана 21.12.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И РАЗВОЈА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПИРОТ ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм рада и развоја и финансијског плана Историјског архива у
Пироту за 2018. годину донет од стране Управног одбора бр. 993/17 од 08.12.2017. године.
Члан 2.
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Димитровград.

Правна поука: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом
у року од 30 дана од дана достављања решења.
Решење доставити:
1. Историјском архиву Пирот,
2. Архиви.
Број: 06-137/2017-17/19-14
У Димитровграду, 21.12.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 26. члана 27. став 10., члана 28. став 2. и члана 29 став 1. и став 4. 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), члана 99. став 20. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука
УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чл. 3. Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник РС", бр. 24/2012,
48/2015, 99/2015, 42/2017 и 94/2017) , Скупштина општине Димитровград на седници одржаној
21.12.2017. године, доноси:
ОДЛУКУ
о покретању поступка прибављања непокретности - кп. бр. 2559/5 и кп. бр. 2558/1 КО
Жељуша у јавну својину општине Димитровград непосредном погодбом
Члан 1.
Предмет ове одлуке је покретање поступка прибављања непокретности – кп. бр. 2559/5 КО
Жељуша, остало вештачки створено неплодно земљиште, укупне површине 177 м2, уписане у
ЛН бр. 930 КО Жељуша на име Димитров Живке са уделом од 1/3 дела и Голубов Вериоле са
уделом од 2/3 дела и кп. бр. 2558/1 КО Жељуша, остало вештачки створено жемљиште, укупне
површине 253 м2, уписане у ЛН бр. 1148 КО Жељуша на име Маринков Маринка и Маринков
Марије са уделима од по ½ дела, у јавну својину општине Димитровград, (у даљем тексту
Општина).
Имовина из предходног става биће прибављена непосредном погодбом.
Општини Димитровград пренеће се право својине на катастарском парцелама из става 1. овог
члана.
Члан 2.
Непокретности из чл. 1. ове Одлуке се у јавну својину општине Димитровград прибављају
непосредном погодбом, по цени која није већа од тржишне вредности, коју ће одредити
Министарство финансија - Пореска управа – Филијала Ниш – Експозитура Димитровград.
Члан 3.
Овлашћује се Општинско веће општине Димитровград да формира комисију за прибављање
непокретних ствари која ће спровести поступак прибављања непокретних ствари из члана 1.
ове Одлуке непосредном погодбом .
Комисија из ст. 1. овог члана по окончаном поступку непосредне погодбе, подноси образложени
предлог Општинском већу општине Димитровград, на основу кога Општинско веће доноси,
Предлог одлуке о прибављању непокретности из јавне својине, који се доставља Председнику
општине Димитровград.
Решење о прибављању непокретности из јавне својине општине Димитровград, након
спроведеног поступка непосредне погодбе доноси Председник општине Димитровград.
Члан 4.
Скупштина општине Димитровград након доношења решења Председника општине
Димитровград доноси Одлуку о прибављању непокретности из јавне својине Општине
Димитровград.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Општине
Димитровград.
Брoj: 06-137/2017-17/19-15
У Димитровграду, 21.12.2017. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
ЗоранЂуров, с.р.

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
Димитровгради (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, 72/15 и 156/16),Скупштина
општине Димитровград, на седници одржаној дана 21.12.2017. године донела је
ОДЛУКУ
о прибављању непокретности,
грађевинског земљишта на кп. бр. 701 уписане у ЛН бр. 3090 КП Димитровград, у јавну
својину општине Димитровград непосредном погодбом
Члан 1.
ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину општине Димитровград непосредном погодбом
непокретност–грађевинског земљишта на кп. бр. 701, лист непокретности бр. 3090 КО
Димитровград, потес Луг, градско грађевинско земљиште, по култури воћњак 1. класа, у
површини од 2613 м2, власништво сувласника Иванов Симеона, Иванов Цветана и Иванов
Јорданке, сви са идеалним уделом од по 1/3 дела, по тржишној вредности, одређеној од
стране Министарства финансија – Пореска управа – Експозитура Димитровград .
Члан 2.
Тржишна вредност непокретности из члана 1. ове одлуке у износу од 4.192.558,50
динара, односно 1.604,50 динара/м2 , утврђена је на основу извештаја достављеног од стране
Министарства финансија - Порескауправа – Експозитура Димитровград, бр. 037-464-0800034/2017 од 19.12.2017.године.
Tржишна вредност накнаде штете за уништена биљна стабла која ће бити уклоњена са
предметне катастарске парцеле из члана 1. ове Одлуке у износу од 129.792,00 динара,
утврђена је од стране Општинске управе Општине Димитровград – Одсек за пољопривреду и
заштиту животне средине, на основу достављеног акта бр.320-334/1/2017-14 од 11.12.2017.
Укупна тржишна вредност непокретности и накнаде штете за уништена биљна стабла из
става 1.и става 2. овог члана износи 4.322.350,50 динара.
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 тачке I 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 тачке 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: 06-137/2017-17/19-16
У Димитровграду, 21.12.2017.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.

На основу члана 34. Закона о јавној својини (,,Сл.гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и
105/2014), Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда (,,Сл.гласник РС“, бр.24/2012, 48/2015 и 99/2015), Одлуке СО-е о прибављању и
располагању стварима у јавној својини општине Димитровград (,,Сл.лист града Ниша“, бр.
21/16) и члана 41., а у вези са чланом 15. став 1. тачка 25. Статута општине Димитровград
(,,Сл.лист града Ниша“, бр. 28/14-пречишћени текст, 72/15 и 156/16), Скупштина општине
Димитровград, на седници одржаној дана 21.12.2017.године, донела је
ОДЛУКУ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се начин и поступак давања у закуп пословног простора,
Димитровграду, површине 148 м2, на кп.бр.814, уписане у ЛН.бр.2930 КО Димитровград.

у

Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове Одлуке даје се у закуп јавним надметањем, јавним
огласом, по тржишним условима, у складу са Одлуком СО-е о прибављању и располагању
стварима у јавној својини општине Димитровград (,,Сл.лист града Ниша“, бр. 21/16).
Непокретност из става 1 ове Одлуке даје се у закуп на период од 5 (пет) година, ради
обављања производне делатности у оквиру регистроване делатности.
Члан 3.
Висину закупнине за пословни простор из члана 1.ове Одлуке утврђује Пореска управаФилијала Ниш-Експозитура Димитровград.
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Члан 4.
Поступак јавног надметања за давање у закуп пословног простора из члана 1. ове
Одлуке спроводи Комисија, именована од стране Општинског већа општине Димитровград.
Право учешћа имају сва заинтересована лица која поднесу пријаву Комисији.
Пријава за учествовање у поступку јавног надметања мора да садржи податке, као и
доказе предвиђене чланом 30.Одлуке СО-е о прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Димитровград (,,Сл.лист града Ниша“, бр. 21/16).
Поступак јавног надметања ће се сматрати успешним и уколико јавном надметању
присуствује само један учесник уколико прихвати почетни износ закупнине.
Члан 5.
Поступак јавног надметања ће се одржати у згради општине Димитровград, а тачно
време и просторија одржавања јавног надметања биће одређени јавним огласом.
Члан 6.
Ради учествовања у поступку јавног надметања, подносилац пријаве мора да уплати
депозит у износу од 10% износа од почетног износа закупнине.
Подносилац пријаве има право на повраћај положеног депозита у року од 8 дана од дана
спровођења поступка јавног надметања, умањеног за 5% на име трошкова спровођења
поступка по огласу.
Уколико учесник огласа са утврђениом најповољнијом понудом не закључи уговор о
закупу, губи право на повраћај депозита.
Члан 7.
По окончаном поступку јавног надметања, Комисија доставља Општинском већу
општине Димитровград, записник са одговарајућим предлогом.
Предлог о давању у закуп непокретности у јавној својини доноси Општинско веће
општине Димитровград, на образложени предлог Комисије, који се доставља председнику
општине Димитровград.
Решење о давању у закуп непокретности у јавној својини доноси Председник општине
Димитровград.
Члан 8.
Уговор о закупу пословног простора са најповољнијим понуђачем закључује Председник
Општине, у року од 8 дана од дана пријема коначног решења.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Димитровград.
Брoj: 06-137/2017-17/19-17
У Димитровграду, 21.12.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Ђуров Зоран, с.р.
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На основу члана 53. Закона о основама својинско-правних односа (,,Сл. лист СФРЈ,
бр.6/80 и 36/90, ,,Сл. лист СРЈ“, бр. 29/96 и Сл. гласник РС“, бр.115/2005-др.закон), члана
72.став 5. Закона о јавној својини (,,Сл.гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104-2016др.закон и 108/2016), члана 20. став 1. тачка 25. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник
РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016 – др. Закон) и члана 15. став 1.тачка 25, а у вези
са чланом 41. Статута Општине Димитровград (,,Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14-пречишћени
текст, 72/15 и 156/16), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана
21.12.2017.године, донела је
ОДЛУКУ
о установљењу права трајне службености на катастарским парцелама у КО Бребевница
ради изградње атарског пута у атару села Бребевница у општини Димитровград
Члан 1.
Дозвољава се установљење права трајне службености у корист општине Димитровград,
према КТП ( катастарско топографски план ) урађен од стране РГЗО оделење Димитровград у
циљу изградње атарског пута у атару села Бребевница, уз накнаду од 1 ЕУР-а по једном метру
дужном у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
Општине Димитровград.
Брoj: 06-137/2017-17/19-18
У Димитровграду, 21.12.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 146. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011,
99/2011, 83/2014 – др. Закон и 5/2015), а у вези члана 6. Закона о јавним предузећима („Сл.
гласник РС“, бр. 15/2016), члана 20. Уговора о организовању ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот, бр. 189 од 07.05.2014. године и у вези члана 3. Анекса уговора о организацији ЈКП
„Регионалана депонија Пирот“ - Пирот ради усклађивања са Законом о јавним предузећима бр.
436 од 27.11.2017. године, Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној 21.12.2017.
године донела је:
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности
на Одлуку о повећању основног капитала ЈКП „Регионална депонија Пирот“ - Пирот
Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку о повећању основног капитала ЈКП „Регионална депонија
Пирот“ – Пирот, донета од стране Надзорног одбора предузећа бр. СД 401 од 01.12.2017.
године.
Члан 2.
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. листу општине
Димитровград.
Правна поука: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом
у року од 30 дана од дана достављања решења.

Решење доставити:
1. ЈКП „Регионална депонија Пирот“ - Пирот,
2. НО предузећа,
3. Архиви.
Брoj: 06-137/2017-17/19-19
У Димитровграду, 21.12.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007,
83/2014-др. закон 101/16), члана 34. и 45. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл.
гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени
дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др.
закон и 96/2017 - усклађени дин. изн.), члана 64. и 209. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС“, бр. 24/2011), члана 20. тачка 17) и члана 2. Уредбе о наменским трансферима у
социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 18/16)
и члана 41. Статута општине
Димитровград („Сл. лист града Ниша“ бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16), Скупштина
општине Димитровград, на седници одржаној дана 21.12.2017. године донела је
ОДЛУКУ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ
РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге социјалне заштите општине Димитровград које
се финансирају из средстава наменског трансфера и изворних прихода јединице локалне
самоуправе у 2018. години.
Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана остварује појединац и породица за 2018.
годину, у висини, под условима и на начин утврђен Законом о социјалној заштити, Уредбом о
наменским трансферима у социјалној заштити, Законом о јавним набавкама и Уговором о
наменским трансферима за 2018. годину.
Члан 2.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Димитровград за 2018. годину у области
пружања услуга социјалне заштите предвиђених у разделу 5 – локана самоуправа, глава 5 –
Општинска управа, Одлуке о буџету за 2018. годину у укупном износу од 25.450.000,00 динара,
распоређују се и користе на начин исказан у следећој табели:
Табела 1.
Услуге социјалне заштите које се финасирају из средстава
наменског трансфера за 2018. годину
1) Помоћ у кући за стара и изнемогла лица
2) Помоћ у кући за децу и младе са сметњама у развоју
Укупно

Укупан износ по
услузи из средстава
наменског трасфера
за 2018. годину
4.000.000,00
0

Учешће ЈЛС по
услузи из
сопствених извора
-прихода
2.300.000,00
10.500.000,00

4.000.000,00

12.800.00,00

Табела 2.
Иновативне услуге у систему социјалне заштите које се
финансирају из средстава наменског трансфера за 2018.
годину
1) Центар за хипорехабилитацију

Укупан износ по
услузи из средстава
наменског
трансфера за 2018.
годину
0

Учешће ЈЛС по
услузи из сопствених
извора -прихода
8.650.000,00
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0

8.650.000,00

Члан 3.
Јединица локалне самоуправе стара се о реализацији и квалитету спровођења услуга
социјалне заштите за 2018. годину у складу са начелима прописаним Законом о социјалној
заштити.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу општине
Димитровград.
Брoj: 06-137/2017-17/19-20
У Димитровграду, 21.12.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.

На основу члана 76. став 1. Закона о становању и одржавању стамбених зграда („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 104/16), члана 32. став 1 тачка 6. Закона о локалној самоуправи
члана („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – други закон, 101/16 – други закон) и члана 41. став
1. тачка 7. Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 - пречишћен текст,
72/15 и 156/16), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној 21. децембра 2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА КУЋНОГ РЕДА У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ
ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се општа правила кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним
зградама (у даљем тексту: зграда) на територији општине Димитровград.
Под кућним редом у смислу става 1. овог члана подразумевају се права и обавезе станара
зграде у циљу омогућавања несметаног становања и правилног коришћења стамбеног,
стамбено-пословног простора у згради, заједничких просторија, заједничких делова зграде,
заједнички ограђеног простора који припада згради, инсталација, уређаја и опреме зграде у
погледу њихове употребе, чувања од оштећења, и одржавања чистоће, реда и мира у згради.
Овом одлуком нарочито се одређује дозвољени ниво буке у коришћењу посебних делова
зграде (стан, пословни простор, гаража, гаражно место или гаражни бокс), као и услови под
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којима се могу обављати одређене привредне делатности у стамбеној згради, односно
стамбено-пословној згради, како се власницима станова не би реметио мир у коришћењу
станова.
Члан 2.
Станаром зграде, у смислу ове одлуке сматра се: власник стана и других посебних делова
зграде, носилац станарског права, закупац стана као и подстанари ових лица, сустанар,
чланови њиховог породичног домаћинства и власник, односно корисник пословне просторије у
згради, као и лица запослена у пословним просторијама у згради (у даљем тексту: станари).
Члан 3.
Стамбена зграда је зграда намењена за становање и користи се за ту намену, а састоји се од
најмање три стана.
Стамбено-пословна зграда је зграда која се састоји од најмање једног стана и једног стамбеног
простора.
Посебан део зграде је посебна функционална целина у згради која може да представља стан,
пословни простор, гаражу, гаражно место или гаражни бокс.
Заједнички делови зграде су делови зграде који не представљају посебан или самосталани део
зграде, који служе за коришћење посебних и самосталних делова зграде, односно згеи, као што
су : заједнички простори( степениште, улазни простори и ветробрани, заједнички ходник и
галерија, тавански простор, подрум, ицикларница, сушионица за веш, заједничка тераса и друге
просторије намењене заједничкој употреби власника посебних или самосталних делова зграде
и др.), заједнички грађевински елементи ( темењи, носећи зидови и стубови, међуспратне и
друге конструкције, конструктивни део зида или зидна испуна, изолација и завршна обрада зида
према спољашњем простору или према заједничком делу зграде, стрехе, фасаде, кров,
димњаци,, канали за проветравање , светларници и др.), као и заједничке инсталације, опрема
и уређаји ( унутрашње електричне, водоводне и канализационе, гасоводне и топловодне
инсталацаије, громобрани, апарати за гашење, откривање и јавњање пожара, безбедносна
расвета, телефонске инсталациаја и сви комунални прикључци који су намењени заједничком
корићењу и др.), ако не представњају саставни део посебног дела зграде, односно не
представљају део инсталација, опреме и уређаја који искључиво служи једном посебном делу,
у смислу овог закона;
Заједнички ограђен простор који припада згради, у смислу ове одлуке је двориште зграде које
служи за потребе свих станара и користи се у складу са његовом наменом.
Земљиште за редовну употребу је земљиште испод и око објекта које испуњава услове за
грађевинску парцелу и које по спроведеном поступку у складу са законом којим се уређује
планирање и изградња постаје катастарска парцела.
Стамбена заједница има статус правног лица и њу чине сви власници посебних делова
стамбене, односно стамбено-пословне зграде.
Заједничке инсталације, опрема и уређаји зграде, у смислу ове одлуке, су: унутрашње
електричне, водоводне и канализационе, гасоводне и топловодне инсталације, лифт,
громобрани, апарати за гашење, откривање и јављање пожара, безбедносна расвета,
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телефонске инсталације и сви комунални прикључци који су намењени заједничком коришћењу
и друго.
Члан 4.
Заједничке просторије зграде, заједнички делови зграде, заједнички ограђен простор који
припада згради, инсталације, уређаји и опрема зграде служе за потребе свих станара и станари
су дужни да их користе са пажњом доброг домаћина и да их чувају од оштећења, квара,
пожара, провала и сл.
У заједничким просторијама, заједнички ограђеном простору који припада згради, ходницима,
кровним терасама, степеништу, приступним галеријама и светларницима забрањено је држати
друге ствари, осим оних које су нужне за њихово наменско коришћење.
II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 5.
О кућном реду у згради старају се станари и органи стамбене заједнице: скупштина стамбене
заједнице, управник и професионални управник.
Органи управљања зградом, у смислу ове одлуке јесу скупштина стамбене заједнице и
управник.
Скупштину стамбене заједнице чине сви власници станова и других посебних делова зграде.
У сваком улазу у зграду станари, односно управник, дужни су да на видном месту истакну ову
одлуку.
Списак станара, који садржи име и презиме станара и чланова његовог домаћинства, број
стана и спрат, и списак заједничких просторија са назнаком њихове намене, дужан је да
поседује управник. У случају промене станара, односно броја станара, управник је дужан да
ажурира списак станара.
Власник стана дужан је да управнику пријави промену станара, односно број станара у року од
осам дана од дана настале промене. Власник пословне просторије дужан је да управнику
пријави промену закупца ако је пословну просторију издао у закуп, у року од осам дана од дана
настале промене.
Члан 6.
Власник стана је дужан да обележи стан бројем стана у складу са списком станара.
Станари су дужни да заједничке просторије зграде, заједничке делове зграде, заједнички
ограђен простор који припада згради и уређаје и опрему зграде, после употребе очисте и
доведу у ред, а кључ од заједничке просторије, односно кровне терасе, приступне галерије и
светларника, врате лицу које је одредио орган управљања зградом.
Члан 7.
Станари су дужни да обезбеде да улаз у зграду, степениште, приступ кровној тераси,
светларницима, ходницима и заједничким просторијама буду слободни ради несметаног
пролаза и у њима је забрањено одлагање материјала и понашање које на било који начин
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нарушава њихову функционалност, чистоћу и хигијену (остављање намештаја, уређаја,
уношење блата, остављање смећа, отпада и друго).
Члан 8.
Станари су дужни да за време кише, снега и других временских непогода, обезбеде да прозори
на степеништу, светларницима, тавану, подруму и другим заједничким просторијама и
заједничким деловима зграде буду затворени.
Станари су дужни да са прозора, тераса, балкона и лођа уклањају снег и лед, при чему морају
водити рачуна да не оштете заједничке просторије и заједничке делове зграда, и да не
угрожавају безбедност осталих станара и пролазника.
Станари су дужни да обезбеде чишћење снега и уклањање леда испред зграде, као и да
обезбеде простор око зграде у случају пада снега и леденица са крова.
Станари, односно орган управљања зградом, дужни су да у зимском периоду предузму мере
заштите од смрзавања и прскања водоводних и канализационих инсталација и уређаја у
становима, заједничким и пословним просторијама.
Станари су дужни да обезбеде да прозори на подруму имају решетку или густу жичану мрежу
која спречава убацивање предмета који могу да изазову пожар или друга оштећења зграде.
Члан 9.
Станари су дужни да огревни материјал држе у подруму, а у зградама без подрума, на местима
која одреде станари, односно орган управљања зградом.
Није дозвољена припрема и цепање огревног материјала у становима и на другим местима
која за то нису одређена.
Одмах по уношењу огревног материјала у подрум или друга за то одређена места, станар је
дужан да очисти и доведе у ред место на којем је материјал био истоварен.
У стамбеним и стамбено-пословним зградама није дозвољено држање запаљивих предмета и
течности.
Члан 10.
Није дозвољено сушење рубља на отвореним деловима зграде (прозори, терасе, балкони и
лође) који су видљиви са улице или друге јавне површине, ако у згради постоји просторија за
сушење рубља.
Није дозвољено са прозора, тераса, балкона и лођа трешење тепиха, постељине и других
ствари, као и бацање отпада свих врста.
Није дозвољено на терасама, балконима и лођама држање ствари и предмета који нарушавају
изглед зграде (намештај, огревни материјал и слично).
Није дозвољено бацање отпадака и других предмета у лавабое, каде и друге санитарне
уређаје који су повезани на канализациону инсталацију, а који би могли загушити или оштетити
инсталације.
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Члан 11.
На прозорима, терасама, балконима и лођама забрањено је држање ствари, односно предмета
који би услед пада могли повредити, оштетити или упрљати пролазнике и возила.
Цвеће у саксијама може се држати на прозорима, терасама, балконима и лођама, само у
одређеним сигурносним посудама, како не би пало и повредило пролазнике, а заливање цвећа
мора се обављати тако да вода не кваси фасаду зграде, балконе, терасе или пролазнике и
возила.
Власници станова и пословних простора у којима су постављени клима уређаји дужни су да
обезбеде да кондезациона течност из клима уређаја не кваси фасаду зграде, балконе, терасе
или пролазнике и возила.
Члан 12.
Станари су дужни да улазну капију или улазна врата држе откључана, осим ако зграда има
спољне сигналне уређаје за позивање станара и даљинско откључавање.
Станари су дужни да улазну капију или улазна врата закључавају у времену од 23,00 до 4,00
часа наредног дана лети, и од 22,00 до 5,00 часа наредног дана зими, ако зграда нема спољне
сигналне уређаје за позивање станара и даљинско откључавање.
Члан 13.
На видном месту на улазу у стамбену, односно стамбено-пословну зграду орган управљања
може поставити и списак станара по спрату и стану, који садржи име и презиме станара, али уз
писани пристанак сваког појединачног станара.
Ако орган управљања зградом не истакне на видном месту списак из става 1. овог члана дужан
је да на видном месту истакне обавештење о томе код кога се списак налази како би био
доступан свим станарима и надлежним органима.
Члан 14.
У сваком улазу у зграду, правно лице или предузетник коме је поверено одржавање зграде,
дужно је да на видном месту истакне упутство о начину пријаве квара на инсталацији,
уређајима и опреми зграде.
Орган управљања зградом дужан је да на видном месту истакне обавештење о томе коме се
станари могу обратити у случају квара инсталација, уређаја и опреме зграде, и код кога се
налазе кључеви од просторија у којима су инсталације, уређаји и опрема зграде из члана 3.
став 5. ове одлуке.
Станар који примети да су инсталације, уређаји и опрема зграде или њихов део у квару, дужан
је да о томе одмах обавести управника зграде, односно станара одређеног за пријем и
прослеђивање оваквих обавештења.
Члан 15.
Заједнички ограђен простор, станари зграде или више суседних зграда, могу уредити у складу
са важећим урбанистичким планом у сарадњи са надлежним органом за послове урбанистичког
и просторног планирања, односно у сарадњи са организацијом којој су поверени послови
уређивања и коришћења грађевинског земљишта.

Број 1. 22.12.2017. године „Службени лист општине Димитровград“

СТРАНА 78

Члан 16.
У становима, заједничким и пословним просторијама у згради није дозвољено постављати или
демонтирати инсталације, уређаје и опрему зграде, без сагласности надлежне организације,
или вршити друге преправке без одобрења власника стана или пословног простора, односно
носиоца права располагања на стану или пословном простору.
Одобрење из става 1. овог члана, подразумева прибављање и других одобрења надлежних
органа, када су у питању радови за које је, у складу са законом, обавезно прибављање таквог
одобрења.
Члан 17.
Лице које изводи грађевинске, грађевинско-занатске и инсталатерске радове у згради или на
згради, дужно је да претходно о томе обавести станаре, односно орган управљања зградом и
пријави дан почетка, врсту и трајање радова, и да по обављеном послу просторије у згради које
су биле предмет радова или на било који начин везане за извођење радова, остави у
исправном стању.
Обавезу обавештавања из става 1. овог члана, има и станар када изводи радове у стану или
пословним просторијама, као и обавезу да прикаже одобрење из члана 22. ове одлуке, органу
управљања зградом.
Радови из ст. 1. и 2. овог члана, осим у случајевима хаварије и потребе за хитним
интервенцијама, не могу се изводити у време одређено као време одмора.
Члан 18.
У време одмора, радним данима у времену од 15,00 до 17,00 часова и од 22,00 до 7,00 часова
наредног дана, а у данима викенда у времену од 14,00 до 17,00 часова и од 22,00 до 8,00
часова, станари се морају понашати на начин који обезбеђује потпуни мир и тишину у згради
(време одмора)
Орган управљања зградом може самостално да одреди и други временски период као време
одмора и та одлука мора бити истакнута на огласној табли заједно са Одлуком о кућном реду у
стамбеним зградама.
Члан 19.
Забрањено је виком, трчањем, скакањем, играње лопте и сличним поступцима правити буку у
време одмора и нарушавати мир у згради.
Коришћење кућних апарата ( веш-машина, усисивач и сл.), вентилационих система, климауређаја, уређаја за музичку репродукцију, тв пријемника и других уређаја, машина и апарата у
згради, у време одмора дозвољено је само до собне јачине звука.
У време одмора није дозвољено извођење радова на одржавању зелених површина око зграде
коришћењем машина за одржавање (косачица, моторна тестера и сл.).
Бука у затвореним просторима зграде у време одмора не сме прећи граничну вредност од 30
Db, док на отворем простору у време одмора бука не сме прећи граничну вредност од 45 Db у
стамбеној згради и 50 Db у стамбено- пословним зградама.
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У случају породичних славља, станари су дужни да постављањем обавештења на видном
месту у згради обавесте остале станаре, стим да славље не може трајати дуже од 01,00 часова
после поноћи
.
Члан 20.
Привредна делатност чије обављање у стамбеној згради, односно стамбено-пословној згради је
дозвољено посебним прописима, мора се обављати тако да не ремети мир у коришћењу
станова.
Пара, дим, мириси и бука које се стварају обављањем привредне делатности морају бити
изоловани и уређени тако да не ометају становање и здравље станара.
Члан 21.
Станари који у становима и пословним просторијама, у складу са посебним прописима о
држању животиња, држе мачке, псе и друге животиње, дужни су да пазе да те животиње не
стварају нечистоћу и не нарушавају мир и тишину у згради.
При проласку кроз заједничке просторије, делове зграде и заједнички ограђен простор зграде,
приликом извођења у шетњу, пси морају бити на поводнику и са корпом на њушци.
Члан 22.
Није дозвољено бацати или остављати отпатке и другу нечистоћу по степеништу или другим
заједничким просторијама, инсталацијама, опреми и уређајима у згради и у дворишту.
Није дозвољено прљати или на било који начин оштећивати зидове, врата, прозоре,
инсталацију, опрему и уређаје и све друге делове зграде.
Није дозвољено уништавати и оштећивати ограде, зеленило и све друге елементе уређења
површине око зграде.
Члан 23.
Станари, односно орган управљања зградом морају омогућити дезинфекцију, дезинсекцију и
дератизацију заједничких просторија у згради по налогу овлашћене установе и надлежне
инспекције.
Члан 24.
Јединица локалне самоуправе ће посебним актом одредити ниво буке у коришћењу посебних
делова зграде (стан, пословни простор, гаража, гаражно место или гаражни бокс), како се
власницима станова не би реметио мир у коришћењу станова.
Члан 25.
Јединица локалне самоуправе ће посебном одлуком одредити услове под којима се могу
обављати одређене привредне делатности у стамбеној згради, односно стамбено-пословној
згради, како се власницима станова не би реметио мир у коришћењу станова.
Члан 26.
Правилима власника може се прописати и кућни ред зграде, који не може бити у супротности
са овом одлуком.
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III НАДЗОР
Члан 27.
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке врши Општинска управа општине
Димитровград, Одељење за инспекцијске послове путем комуналног, грађевинског и
инспектора за заштиту животне средине.
Управник односно професионални управник органа управљања зградом дужан је да пружи
помоћ лицу из става 1. овог члана, тако што указује на појединачне пропусте станара и даје
податке о станарима који се не придржавају кућног реда у згради.
На постпање, права и обавезе инспектора одењеља за инспекцијске послове општинске управе
општине Димитровград који нису обухваћена овом Одлуком сходно се примењију закони, којим
се уређује инспекцијски надзор као и Закон о становању и одржавању зграда.
Члан 28.
Комунални инспектор који, поред законом утврђених овлашћења подноси захтев за покретање
прекршајног поступка за прекршаје прописане овом одлуком.
Уколико комунални инспектор у обављању послова из своје надлежности уочи повреду
прописа из надлежности другог органа, обавестиће одмах о томе, писаним путем, надлежни
орган.
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 дo 50 000,00динара, казниће се за прекршај
станари, као физичка лица ако:
1. не користе са пажњом доброг домаћина и не чувају од кварова и оштећења, пожара,
провала и сл. заједничке просторије зграде, заједничке делове зграде, заједнички
ограђен простор који припада згради, инсталације, уређаје и опрему зграде (члан 4. став
1.),
2. у заједничким просторијама, заједнички ограђеном простору који припада згради,
ходницима, кровним терасама, степеништу, приступним галеријама и светларницима
држе друге ствари, осим оних које су нужне за њихово наменско коришћење (члан 4.
став 2.),
3. управнику зграде не пријави промену станара, броја станара, односно закупца пословног
простора у року од осам дана од дана настале промене (члан 5. став 6.)
4. не обележи стан бројем (члан 6. став 1),
5. после употребе не очисте и доведу у ред заједничке просторије зграде, заједничке
делове зграде, заједнички ограђен простор који припада згради и уређаје и опрему
зграде и кључ од заједничке просторије, односно кровне терасе, приступне галерије и
светларника, не врате лицу које је одредио орган управљања зградом (члан 6. став 2.),
6. не обезбеде да улази у зграду, степениште, приступ кровној тераси, светларницима,
ходницима и заједничким просторијама буду слободни ради несметаног пролаза,
односно ако у њима одлажу материјал или се понашају тако да на било који начин
нарушавају њихову функционалност, чистоћу и хигијену (остављање намештаја, уређаја,
уношење блата, остављање смећа, отпада и друго) - (члан 7.),
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7. за време кише, снега и других временских непогода, не обезбеде да прозори на
степеништу, светларницима, тавану, подруму и другим заједничким просторијама и
заједничким деловима зграде буду затворени (члан 8. став 1.),
8. не уклањају снег и лед са прозора, тераса, балкона и лођа, односно ако приликом
уклањања снега и леда са прозора, тераса, балкона и лођа оштете заједничке
просторије и заједничке делове зграда, односно угрозе безбедност осталих станара и
пролазника (члан 8. став 2.).
9. не обезбеде чишћење снега и уклањање леда испред зграде, односно не обезбеде
простор око зграде у случају пада снега и леденица са крова (члан 8. став 3.)
10. у зимском периоду не предузму мере заштите од смрзавања и прскања водоводних и
канализационих инсталација и уређаја у становима, заједничким и пословним
просторијама (члан 8. став 4.)
11. не обезбеде да прозори на подруму имају решетку или густу жичану мрежу која спречава
убацивање предмета који могу да изазову пожар или друга оштећења зграде (члан 8.
став 5.).
12. не држе огревни материјал у подруму, а у зградама без подрума, на местима која одреде
станари, односно орган управљања зградом или ако у стану или на другим местима која
за то нису одређена припремају и цепају огревни материјал (члан 9. ст. 1. и 2.),
13. по уношењу огревног материјала у подрум или друга за то одређена места не очисти
или не не доведе у ред место на којем је огревни материјал био истоварен (члан 9. став
3.),
14. са прозора, тераса, балкона и лодја тресу тепихе, постењине и друге ствари, као и
бацају отпад било које врсте( члан 10 став 2),
15. на терасама, балконима и лођама држе ствари и предмете који нарушавају изглед
зграде (намештај, огревни материјал и слично) (члан 10. став 3.),
16. бацају отпатке и друге предмете у лавабое, каде и друге санитарне уређаје који су
повезани на канализациону инсталацију, а који би могли загушити или оштетити
инсталације (члан 10. став 4.),
17. на прозорима, терасама, балконима и лођама држе ствари, односно предмете који би
услед пада могли повредити, оштетити или упрљати пролазнике и возила (члан 11. став
1.),
18. цвеће у саксијама на прозорима, терасама, балконима и лођама, не држи у одређеним
сигурносним поседима односно заливају цвеће тако да вода кваси фасаду зграде,
балконе, терасе или пролазнике и возила (члан 11.став2)
19. не обезбеде да кондезациона течност из клима уређаја не кваси фасаду зграде,
балконе, терасе или пролазнике и возила (члан 11. став 3.),
20. улазну капију или улазна врата не држе откључана, осим ако зграда има спољне
сигналне уређаје за позивање станара и даљинско откључавање (члан 12. став 1.),
21. улазну капију или улазна врата не закључавају у времену од 23,00 до 4,00 часа наредног
дана лети, и од 22,00 до 5,00 часа наредног дана зими, у случају када зграда нема
спољне сигналне уређаје за позивање станара и даљинско откључавање (члан 12. став
2.),
22. у случају да примети да су инсталације, уређаји и опрема зграде или њихов део у квару,
о томе одмах не обавести управника зграде, односно станара одређеног за пријем и
прослеђивање оваквих обавештења (члан 14. став 3.),
23. у становима, заједничким и пословним просторијама у згради поставља или демонтира
инсталације, уређаје и опрему зграде, без сагласности надлежне организације, или врши
друге преправке без одобрења власника стана или пословног простора, односно
носиоца права располагања на стану или пословном простору, односно без
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прибављања потребног одобрења надлежних органа, када су у питању радови за које је,
у складу са законом, обавезно прибављање таквог одобрења (члан 16. став 1 и 2.),
24. изводи радове у стану или пословним просторијама без претходног обавештавања
станара, односно органа управљања зградом и не пријави дан почетка, врсту и трајање
радова, као и ако по обављеном послу просторије у згради које су биле предмет радова
или на било који начин везане за извођење радова, не остави у исправном стању,
односно ако не прикаже одобрење из члана 17. ове одлуке, органу управљања зградом
(члан 17. став 1 и 2.),
25. радове из члана 17. ст. 1. и 2. ове одлуке, осим у случајевима хаварије и потребе за
хитним интервенцијама, изводи у време одређено као време одмора (члан 17. став 3.),
26. се у време одмора, радним данима у времену од 16,00 до 18,00 часова и од 22,00 до
7,00 часова наредног дана, а у данима викенда у времену од 14,00 до 18,00 часова и од
22,00 до 8,00 часова суботом и недељом, не понаша на начин који обезбеђује потпуни
мир и тишину у згради (члан 18. став 1),
27. виком, трчањем, скакањем, играње лопте и сличним поступцима прави буку у време
одмора и нарушава мир у згради (члан 19. став 1.),
28. користи кућне апарате ( веш-машина, усисивач и сл.), вентилационе системе, климауређаје, уређаје за музичку репродукцију, тв пријемнике и друге уређаје, машине и
апарате у згради, у време одмора, који производе звуке мимо дозвољене јачине звука
(члан 19. став 2.),
29. у време одмора изводи радове на одржавању зелених површина око зграде
коришћењем машина за одржавање (косачица, моторна тестера и сл.) (члан 19. став 3.),
30. приликом организовања породичног славља не поштује рограничење трајања славља
из члана 19.став 5. Одлуке.
31. при држању мачака, паса и других животиња не пази да те животиње не стварају
нечистоћу и не нарушавају мир и тишину у згради ( чл.21 став1),
32. при проласку кроз заједничке просторије, делови зграде и заједнички ограђен простор
зграде приликом извођење у шетњу паса неводи на поводнику и са корпом на њушци (
чл21 став 2),
33. уништава и оштећује ограде, зеленило и све друге елементе уређења површине око
зграде. (члан 21. став 3.),
34. баца и оставља отпатке и другу нечистоћу по степеништу и другим заједничким
просторијама, инсталаацијама, опреми и уређајима у згради и у дворишту ( чл.22 став 1),
35. прља или на било који начин оштећује ѕидове, врата, прозоре, инсталацију, опрему и
уређаји и све друге делове зграде ( чл.22 став 2),
36. не омогући дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију заједничких просторија у згради
по налогу овлашћене установе и надлежне инспекције (члан 38.),
Члан 30.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 до 100 000,00 динара, казниће се за прекршај
зграда као правно лице, ако орган управљања зградом:
1. у сваком улазу у зграду на видном месту не истакне ову одлуку (члан 5. став 4.),
у
случају промене станара, односно броја станара, не ажурира списак станара (члан 5.
став 5.),
2. у зимском периоду не предузму мере заштите од смрзавања и прскања водоводних и
канализационих инсталација и уређаја у становима, заједничким и пословним
просторијама (члан 8. став 4.),
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3. на видном месту на улазу у стамбену, односно стамбено-пословну зграду постави списак
станара по спрату и стану, који садржи име и презиме станара, без писаног пристанка
сваког појединачног станара (члан 13. став 1.),
4. не истакне на видном месту обавештење о томе код кога се списак налази, у случају да
исти није истакнут (члан 13. став 2.),
5. не истакне на видном месту обавештење о томе коме се станари могу обратити у случају
квара, инсталација, уређаја и опреме зграде и код кога се налазе кључеви од просторија
у којима су инсталације, уређаји и опрема зграде (члан 14. став 2.),
6. не стара се о редовној контроли исправности противпожарних уређаја и уређаја за
узбуну у згради (члан 15. став 4.),
7. у случају да орган управљања зградом одреди други временски период као време
одмора Одлуку не истакне на огласној табли .
8.
9. За прекршај из става 1. овог члана, казниће се управник стамбене зграде као одговорно
лице новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара.
Члан 31.
Новчаном казном у износу од 10.000,00 до 50 000,00динара, казниће се за прекршај правно
лице коме је поверено одржавање зграде, ако не истакне на видном месту у сваком улазу у
зграду, упутство о начину пријаве квара на инсталацији, уређајима и опреми зграде (члан 14.
став 1.).
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у фиксном износу од 10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник коме је поверено одржавање зграде
новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара.
Члан 32.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 50. 000,00 динара, казниће се за прекршај физичко
лице ако изводи грађевинске, грађевинско-занатске и инсталатерске радове у згради или на
згради, без претходног обавештавања станара односно органа управљања зградом о томе и
пријаве дан почетка, врсту и трајање радова, као и ако по обављеном послу просторије у
згради које су биле предмет радова или на било који начин везане за извођење радова не
остави у исправном стању (члан 17. став 1.).
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се правно лице новчаном казном у износу од
10.000,00 до 50.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у фиксном износу од 10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу
од 20.000,00 динара.
Члан 33.
Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 до 100.000,00динара, казниће се за прекршај
правно лице ако у стамбеној згради, односно стамбено-пословној згради обавља привредну
делатност тако да ремети мир у коришћењу станова (члан 20. став 1.),
као и ако не изолује и уреди пару, дим, мирисе и буку који се стварају обављањем привредне
делатности тако да не ометају становање и здравље станара (члан 20. став 1.).
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у фиксном износу од 20.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу
од 30.000,00 динара.
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V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о кућном реду у стамбеним зградама
донета 21.06.1996. год. на седници Скупштине општине Димитровград.
Члан 35.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Димитровград".
Брoj: 06-137/2017-17/19-21
У Димитровграду, 21.12.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.

На основу члана 540. став 1. тачка 1. а у вези става 3. истог члана Закона о привредним
друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон и 5/2015), Скупштина
општине Димитровград, на седници одржаној 21.12.2017. године донела је:
ОДЛУКУ
о усвајању завршног ликвидационог биланса ЈП „Дирекција за изградњу и урбанизам
општине Димитровград“ – Димитровград – у ликвидацији
Члан 1.
Усваја се завршни ликвидациони биланс као ванредни финансијски извештај ЈП
„Дирекција за изградњу и урбанизам општине Димитровград“ – Димитровград – у ликвидацији,
ул. Балканска бр. 2, уписано у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре
под бр. Б.Д. 99433/2016 од 14.12.2016. године, МБ 20886161, ПИБ 107866007, састављен у
складу са прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија.
Члан 2.
Завршни ликвидациони биланс као ванредни финансијски извештај региструје се у
Регистар финансијских извештаја и бонитета.
Члан 3.
Ова Одлика ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Сл. листу Општине
Димитровград.
Брoj: 06-137/2017-17/19-22
У Димитровграду, 21.12.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 540. став 1. тачка 2. а у вези става 3. Закона о привредним друштвима
(„Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон и 5/2015), Скупштина општине
Димитровград, на седници одржаној 21.12.2017. године донела је:
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ЛИКВИДАЦИЈЕ
Члан 1.
Усваја се Извештај о спроведеном поступку ликвидације донет од стране ликвидационог
управника бр. 76/1-2017 од 14.12.2017, који је саставни део ове Одлуке.
Члан 2.
Ова Одлика ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. листу општине
Димитровград.
Брoj: 06-137/2017-17/19-23
У Димитровграду, 21.12.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИ
Зоран Ђуров, с.р.
На основу члана 540. став 1. тачка 3. а у вези става 3. Закона о привредним друштвима
(„Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон и 5/2015), Скупштина општине
Димитровград, на седници одржаној 21.12.2017. године донела је:
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗЈАВЕ О УПУЋИВАЊУ ОБАВЕШТЕЊА СВИМ ПОЗНАТИМ ПОВЕРИОЦИМА
У ПОСТУПКУ ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ
ДИМИТРОВГРАД“ – ДИМИТРОВГРАД – У ЛИКВИДАЦИЈИ
Члан 1.
Усваја се Изјава о упућивању обавештења свим познатим повериоцима, донет од стране
ликвидационог управника ЈП „Дирекција за изградњу и урбанизам општине Димитровград“ –
Димитровград – у ликвидацији, бр. 77/1-2017 од 14.12.2017. године.
Члан 2.
Ова Одлика ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. листу општине
Димитровград.
Брoj: 06-137/2017-17/19-24
У Димитровграду, 21.12.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 540. став 1. тачка 4. а у вези става 3. Закона о привредним друштвима
(„Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон и 5/2015), дописа Министарства
финансија бр. 401-00-04086/2016-3 од 16. новембра 2016. године, Скупштина општине
Димитровград, на седници одржаној 21.12.2017. године донела је:
ОДЛУКУ
О НЕПОСТОЈАЊУ ЛИКВИДАЦИОНОГ ОСТАТКА У ПОСТУПКУ ЛИВИДАЦИЈЕ ЈП
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД“ ДИМИТРОВГРАД – У ЛИКВИДАЦИЈИ
Члан 1.
Овом Одлуком се констатује да не постоји ликвидациони остатак након спроведеног
поступка ликвидације у ЈП „Дирекција за изградњу и урбанизам општине Димитровград“ –
Димитровград – у ликвидацији, из разлога преношења целокупне имовине и новчана средства
са рачуна ЈП „Дирекција за изградњу и урбанизам општине Димитровград“ – Димитровград – у
ликвидацији, на рачун општине Димитровград, а у вези дописа Министарства финансија 401-0004086/2016-3 од 16. новембра 2016. године, Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Димитровград за 2016. годину („Сл. лист града Ниша“, бр 134/16) и Одлуке о буџету
општине Димитровград за 2017. годину („Сл. лист града Ниша“, бр 156/16)
Члан 2.
Средства за измирење предузетих обавез ЈП „Дирекција за изградњу и урбанизам
општине Димитровград“ – Димитровград – у ликвидацији планирана су у оквиру раздела
Општинска управа као пројекат у оквиру одговарајуће програмске активности на одговарајућим
апропријацијама економске класификације.
Члан 3.
Ова Одлика ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. листу општине
Димитровград.
Брoj: 06-137/2017-17/19-25
У Димитровграду, 21.12.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
На основу члана 540. став 3. и члана 543. став 1. Закона о привредним друштвима („Сл.
гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон и 5/2015), а у вези Одлуке о покретању
поступка ликвидације Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и урбанизам општине
Димитровград“ – Димитровград („Сл. лист града Ниша бр. 156/16), Скупштина општине
Димитровград, на седници одржаној 21.12.017. године донела је
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ОДЛУКУ
О ОКОНЧАЊУ ЛИКВИДАЦИЈЕ
Члан 1.
Над ЈП „Дирекција за изградњу и урбанизам општине Димитровград“ – Димитровград – у
ликвидацији, уписанo у Регистар привредних субјеката, код Агенције за привредне регистре, МБ
20886161 покренут је поступак ликвидације Решењем АПР бр. БД 99433/2016 од 14.12.2016.
године.
Члан 2.
Након истека законских рокова за обавештавање и пријаву потраживања повериоца и
како је ЈП „Дирекција за изградњу и урбанизам општине Димитровград“ – Димитровград – у
ликвидацији обавило све законске прописане радње у сврху спровођења поступка ликвидације,
те како се против предузећа не воде никакави други поступци, то Скупштина општине
Димитровград доноси Одлуку о окончању ликвидације.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. листу општине
Димитровград.
Брoj: 06-137/2017-17/19-26
У Димитровграду, 21.12.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
На основу члана 543. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011,
99/2011, 83/2014 – др. Закон и 5/2015), код ЈП „Дирекција за изградњу и урбанизам општине
Димитровград“ – Димитровград је окончан поступак ликвидације, те Скупштина општине
Димитровград, на седници одржаној 21.12.2017. године донела је
ОДЛУКУ
O ЧУВАЊУ ПОСЛОВНИХ КЊИГА И ДОКУМЕНАТА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД“ - ДИМИТРОВГРАД КОЈЕ ЈЕ ПРЕСТАЛО
ЛИКВИДАЦИЈОМ
Члан 1.
ЈП „Дирекција за изградњу и урбанизам општине Димитровград“ – Димитровград, ул.
Балканска 2, уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, МБ
20886161; ПИБ 107866007, покренут је поступак ликвидације доношењем Решења Агенције за
привредне регистре бр. БД 99433/2016 од 14.12.2016. године, и исти је окончан даном
доношења Решења АПР-а т.ј. _______12.2017. године.
Члан 2.
Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.
Закон и 5/2015) у члану 543. став 4. предвиђа да се пословне књиге и документи, у овом случају
ЈП „Дирекција за изградњу и урбанизам општине Димитровград“ – Димитровград које је
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престало ликвидацијом, чувају се у складу са прописима којим се уређује архивирање грађе, а
да се име и адреса лица коме се пословне књиге и документи поверавају на чување региструје
у складу са Законом о регистрацији, те Скупштина општине доноси Одлуку да се целокупна
документација ЈП „Дирекција за изградњу и урбанизам општине Димитровград“ – Димитровград
које је престало да постоји по спроведеном поступку ликвидације поверава на чување Димов
Ивици из Димитровграда ЈМБГ *************, Балканска 11/14 , раднику Општинске управе
Димитровград, распоређен на радном месту референт архиве и економат.
Члан 3.
Ова Одлика ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. листу општине
Димитровград.
Брoj: 06-137/2017-17/19-27
У Димитровграду, 21.12.2017. година
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.

На основу члана 117. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник“ РС бр. 88/2017) и члана 41. Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр.
28/14 - пречишћени текст, 72/15 и 156/16), Скупштина општине Димитровград, на седници
21.12.2017. године донела је:

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ „СВ. КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“ У
ДИМИТРОВГРАДУ, ИСПРЕД САВЕТА РОДИТЕЉА
Члан 1.
Разрешава се дужности члан Школског одбора Гимназије „Св. Кирило и Методије“ у
Димитровграду, КАТАРИНА СТАНЧЕВ из Димитровград, ул. ЈНА бр. 14, именована испред
Савета родитеља, пре истека мандата због подношења писане оставке бр. 02 1077 од
11.12.2017. године.
Члан 2.
Решење ступа на снагу осамог дана од дана објављивања у Сл. листу општине
Димитровград.
Правна поука: Против овог Решења може се покренути управни спор пред Управним
судом у року од 30 дана од дана достављања Решења.
Решење доставити:
1.Разрешеном члану ШО,
2.Гиманзији „Св. Кирило и Методије“
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3.Школском одбору,
4.Архиви.
Брoj: 06-137/2017-17/19-28
У Димитровграду, 21.12.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р
На основу члана 116. и члана 117. став 1. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник“ РС бр. 88/2017) и члана 41. Статута општине Димитровград („Сл. лист
града Ниша“, бр. 28/14 - пречишћени текст, 72/15 и 156/16), Скупштина општине Димитровград,
на седници 21.12.2017. године донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ „Св. КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“ У
ДИМИТРОВГРАДУ, ИСПРЕД САВЕТА РОДИТЕЉА
Члан 1.
Именује се СОЊА СТАНУЛОВ из Димитровграда, ул. Нишава бр. 28, за члана Школског
одбора Гимназије „Св. Кирило и Методије“ у Димитровграду, испред Савета родитеља, до
истека мандата Одбора.
Члан 2.
Решење ступа на снагу осамог дана од дана објављивања у Сл. листу општине
Димитровград.
Правна поука: Против овог Решења може се покренути управни спор пред Управним
судом у року од 30 дана од дана достављања Решења.
Решење доставити:
1. Разрешеном члану ШО,
2. Гиманзији „Св. Кирило и Методије“
3. Школском одбору,
4. Архиви.
Брoj: 06-137/2017-17/19-29
У Димитровграду, 21.12.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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