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На основу члана 68. став 1. Закона о заштити животне средине (,,Службени гласник
Републике Србије", број 135/04, 36/09, 72/2009-др.Закони и 43/2011-Одлука УС и 14/2016), и 32
став1 тачка 4 Закона о локалној самоуправи самоуправи (,,Сл.гласник РС“, бр.129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон) и члана 41 став 1 тачка 5 Статута општине („Сл. лист
града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и “Сл. лист општине Димитровград”,
бр. 7/18) и Сагласности Министарства пољопривреде, и заштите животне средине (бр.: 401-00652/2018-02 од 13.06.2018. год), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана
15.06.2018 године донела је

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2018 ГОДИНУ
I
Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за
активности (планова, програма, пројеката и других активности) које се током 2018. године
планирају у области заштите и унапређења животне средине.
За реализацију овог Програма планирају се средства из буџета Општине Димитровград у
укупном износу од 13.500.000,00 динара, а како је то предвиђено у глава 13, Буџетски фонд за
заштиту животне средине, програмске активности 0401 0001 Управљање заштитом животне
средине, функционална класификација 560, Одлуке о буџету општине Димитровград за 2018
годину(Службени лист Општине Димитровград 1/2017).
Предлог Програма је у складу са активностима ЛЕАП-а за општину Димитровград,
усвојен Одлуком (бр.:06–184/05–I/15–15 од 01.02.2006.год.), на седници СО-е Димитровград и
Планом интегралног управљања комуналним отпадом за општину Димитровград 2011-2021 год.
усвојен Одлуком (бр.:06-15/11-I/22-1 од 31.03.2011.год.).
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II
Средства тачке I став 2. овог Програма користиће се за:
Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте. 10.100.000,00 РСД
Средствима планираним у разделу „Подстицајне, превентивне и санационе програме и
пројекте“ планира се реализација:
Спровођење активности на пречишћивачу отпадних вода II фаза – 10.100.000,00 РСД.
Спровођење активности на пречишћивачу отпадних вода II фаза биће реализовани у сарадњи
са ЈП „Комуналац“ из Димитровграда.

Исплата преузетих обавеза на основу - Програма суфинансирања пројеката заштите животне
средине привредних субјеката, који је реализован у 2017 години у износу 3.400.000,00 РСД.
На основу Програма коришћења средстава буджетског фонда за заштиту животне средине на
територији општине Димитровград за 2017. годину реализован је Програм суфинансирања
пројеката заштите животне средине привредних субјеката, у висини 3.400.000,00 РСД. Циљ
програма је суфинансирање пројеката који се односе на заштиту животне средине, а спроводе
се од стране привредних субјеката (привредна друштва, предузетници и регистрована
пољопривредна газдинства) са територије општине Димитровград.
На основу јавног Конкурса за суфинансирања пројеката заштите животне средине привредних
субјеката из буџетског фонда за заштиту животне средине Општине Димитровград (бр.:50196/17-16 од 16.10.2017.год.) додељена су средства за реализацију два пројекта.
Извештај о реализацији конкурса за суфинансирање пројеката заштите животне средине
привредних субјеката из буџетског фонда за заштиту животне средине Општине Димитровград,
израђен од стране именоване Комисије, усвојен је од стране Општинског већа општине
Димитровград решењем број 06-02/18-15/86-7 од 08.01.2018. год.
На основу Решења о додели подстицаја потписаће се Уговор између Општине Димитровград и
привредног субјекта који је корисник подстицаја за реализацију пројекта у циљу заштите
животне средине. Општина Димитровград преко овлашћеног органа вршиће контролу
реализације пројекта.
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III
Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, вршиће се у
зависности од прилива средстава прикупљених у складу са приливом наменских уступљених
средстава у складу са Законом о заштити животне средине (,,Службени гласник Републике
Србије", број 135/2004, 36/2009, - др.закон 72/2009 - др.закон 43/2011-Одлука УС и 14/2016).
IV
Када се приходи не остварују у планираном износу Председник општине Димитровград
утврђује приоритетне активности.
V
Програм ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Сл. листу општине
Димитровград.

Бр: 06-59/2018-17/24-2
У Димитровграду, дана 15.06.2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Ђуров Зоран, с.р.
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На основу члана 32. става 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС
129/07 и 83/14- др. Закон), члана 78. и 79. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013 – испр.,108/2013, 142/2014,
68/2015 – др.закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 41. став 1. тачка 2. Статута општине
Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и “Сл. лист
општине Димитровград”, бр. 7/18), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној
дана 15.06.2018. године донела је:

ОДЛУКУ
О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ЗА 2017. ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Остварени текући приходи и примања и извршени расходи и издаци у Завршном
(консолидованом) рачуну буџета општине Димитровград за 2017. годину (у даљем тексту
Одлуке), износи у 000 и то:
у 000 дин.
1. Укупно остварени консолидовани текући приходи, 536.066 хиљ.дин.
2. Укупно извршени консолидовани текући расходи и издаци 576. 251 хиљ.дин.
3. Мањак новчаних прилива 40.185 хиљ.дин.
4. Утрошена средства за обавезе по кредитима 21.015 хиљ дин.
5. Укупно остварени консолидовани текући примања 955 хиљ. Дин.
6. Мањак консолидовани прихода над расходима – дефицит 20.060 хиљ.дин.
Члан 2.
1. Пренесен вишак прихода из ранијих година 66.548 хиљ дин.
2. Део нераспоређеног вишка средстава коришћен за покриће расхода и издатака текуће
године 26,327 хиљ дин.
3.Нераспоређен консолидовани суфицит 40. 221 хиљ.дин.
Нераспоређени консолидовани суфицит који се преноси у наредну годину у износу од динара
састоји се од:
1. дела вишка прихода и примања – буџетског суфицита који је наменски распоређен и
опредељен у износу од 32.023 хиљада динара и то:
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- унапређење безбедности саобраћаја у износу од 1.914 хиљада дин
- заштита животне средине у износу од 9.424 хиљада динара
- обавезе по кредитима у износу од 20.685 хиљада динара
2. Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у укупном износу од 8.198
хиљада динара и биће распоређен Одлуком о изменама и допунама буџета општине
Димитровград за 2018. годину.
ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 3.
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској класификацији
утврђени су у следећим износима:(прилог: табела прихода за период од 01.01. до
31.12.2017.године).
Члан 4.
Расходи и издаци у завршном рачуну по корисницима износе динара (прилог: табела расхода
за период 01. 01. до 31. 12. 2017. године).
Члан 5.
Обрасци: Биланс стања на дан 31. 12. 2017. године (Образац 1), Биланс прихода и расхода
(Образац 2), Извештај о капиталним расходима и финансирању (Образац 3), Извештај о
новчаним токовима (Образац 4) и Извештај о извршењу буџета (Образац 5), на основу којих је
сачињена ова одлука оверени су и архивирани у Општинској управи.
Сачињен је и извештај о извршеним расходима по програмској класификацији.
Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве за период од 01. 01. до 31. 12.
2017. године, извештај о примљеним донацијама као и објашњења већих одступања изнеђу
одобрених средтава и извршења су саставни део ове одлуке.
Члан 6.
Одлуку о Завршном (консолидованом) рачуну буџета Општине Димитровград, усвојену од
стране локалне скупштине, локални орган управе надлежан за финансије подноси Управи за
трезор до 15. јуна 2018. године.
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Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења на седници Скупштине општине Димитровград и
биће објављена у „Службеном листу општине Димитровград“.

Брoj: 06-59/2018-17/24-3
У Димитровграду, 15.06.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Председник
Зоран Ђуров, с.р.

На основу члана 28, члана 35. став 7 и члана 46. Закона о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10 i 24/11, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука
УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 9. ст. 1. и 5. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04 и 88/10), члана 32. став 1.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/14-др. Закон и 101/16-др. 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 и “Сл. лист општине
Димитровград”, бр. 7/18) и Мишљење Комисије за планове бр. 2/2018 од 08.06.2018, Скупштина
општине Димитровград, на седници од 15.06.2018. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА РАДНЕ ЗОНЕ У НАСЕЉУ „БЕЛЕШ“
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса
радне зоне у насељу „Белеш" ("Службени лист града Ниша" бр.35/10, "Службени лист града
Ниша" бр. 40/14 и ''Службени лист општине Димитровград'', број 7/18 ), (у даљем тексту: Измена
и допуна плана детаљне регулације).
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Оквирне границе обухвата планског документа са описом
Члан 2.
Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне регулације биће обухваћен
досадашњи обухват плана површине 5ха 95а, у границама које се подударају са границама
основног Плана детаљне регулације комплекса радне зоне „Белеш“, односно катастарске
парцеле бр. 5464/2, 5464/3, 2/11, 2/17, 1/5, 2/16, 2/14, 2/15, 2/13, 2/12, 2/10, 2/24, 2/25, 2/22, 2/23,
3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 2/19, 2/20, 2/21, КО Лукавица са проширењем радне зоне на кат.
парцеле бр. 412/1, 412/2, 412/3, 412/4 и 413 КО Жељуша), површине 5ха 17а , што укупно чини
11ха 12а.
Коначна граница Измена и допуна плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде
и верификације Нацрта плана.
Услови и смернице планских докумената вишег реда и развојних стратегија и списак
подлога
Члан 3.
Плански основ за израду Измена и допуна плана детаљне регулације представља План
генералне регулације Димитровграда (''Службени лист Града Ниша'', број 92/14) , којим је
предметни простор намењен за радну зону кроз коју пролази приступна саобраћајница која
повезује градско ткиво са петљом "Димитровград запад" на ауто путу Е-80, крак Хц.
за потребе израде плана потребно је обезбедити катастарске планове у размери 1:2500.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора
Члан 4.
Планирање, коришћење, уређење и заштита простора у обухвату Плана заснива се на
принципу: одрживог развоја кроз интегрални приступ планирању, рационалној организацији и
уређењу простора, заштити животне средине и усклађивању планских садржаја са
могућностима и ограничењима у простору, као и са условима издатих од стране релевантних
институција и јавних предузећа.
Визија и циљеви планирања, коришћења , уређења и заштите простора
Члан 5.
Циљ израде Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса радне зоне "Белеш"
је преиспитивање важећег планског решења и његовог усклађивања са могућностима
реализације и
новим захтевима и потребама корисника простора,
преиспитивање
саобраћајног решења улица "нова 3" и "нова 4" након изградње приступне саобраћајнице до
петље "Димитровград запад", као и проширење радне зоне и планско уређење у складу са
принципима заштите простора и развојним циљевима општине Димитровград.
Концептуални оквир планирања са структуром основних намена простора и
коришћењземљишта
Члан 6.
Концептуални оквир планирања одређен је Планом генералне регулације
Димитровграда (''Службени лист града Ниша'', број 92/14) којим је предметни простор намењен
за радну зону.
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Концепт Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса радне зоне у насељу „Белеш"
је проширење радне зоне уз рационално коришћење простора за изградњу садржаја радне
зоне са оптималним саобраћајним решењем уз заштиту животне средине и околног већ
изграђеног простора.
Члан 7.
Садржајем измена и допуна Плана детаљне регулације ће се обухватити:
- граница плана и обухват грађевинског подручја
- детаљна намена земљишта
- регулационе линија улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за
обележавање на геодетској подлози
- нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план)
- попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте
- коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру
- правила уређења и правила грађења
- графички део
Рок за израду планског документа и начин финансирања израде плана
Члан 8.
Израда измена и допуна плана детаљне регулације биће поверена предузећу које ће бити
одређено у процедури јавних набавки.
Рок за израду Плана је 18 месеци од потписивања уговора о изради плана, између обрађивача
и инвеститора (општина Димитровград) .
Средства за израду Измена и допуна плана детаљне регулације обезбедиће се из
буџета Општине Димитровград.
Место и начин објављивања јавног увида
Члан 9.
План подлеже стручној контроли коју врши Комисија за планове општине Димитровград.
Стручна контрола и јавни увид врше се у свему према одредбама Правилника о садржини,
начину и поступку израде планских докумената („Сл. гласник РС“, бр. 31/10, 69/10 и 16/11).
Члан 10.
Рани јавни увид у трајању од 15 дана обавиће се након доношења ове одлуке,
излагањем материјала у
градској галерији „Методи Петров“ у
ул. Балканској 6. у
Димитровград, у просторијама општинске управе Димитровград и на званичном сајту општине
Димитровград.
Јавни увид у трајању од 30 дана обавиће се излагањем нацрта Друге изменаме и допуне
Плана у градској галерији „Методи Петров“ у ул. Балканској 6. у Димитровград, у просторијама
општинске управе Димитровград и на званичном сајту општине Димитровград.
О јавном увиду стараће се Оделење за урбанизам, грађевинарство и комуналностамбену делатност општинске управе Димитровград.
Јавна расправа одржаће се у термину који ће бити објављен накнадно у дневним
новинама и на РТ „Цариброд“.
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Одлука о изради или неприступању израде стратешке процене утицаја
Члан 11.
За потребе израде Измена и допуна плана детаљне регулације приступа се изради
стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину .
Саставни део ове Одлуке је Одлука о изради Стратешке процене утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације комплекса радне зоне "Белеш" на животну средину бр.
350-7/2018-14 од 13.06.2018. донете од стране Оделења за урбанизам , грађевинарство,
комунално-стамбене послове Општинске управе Општине Димитровград.
Члан 12.
Елаборат Измена и допуна плана детаљне регулације израдиће се у три примерка
оригинала у аналогном и дигиталном облику, које обрађивач након усвајања Плана од стране
Скупштине општине Димитровград предаје наручиоцу - општини Димитровград.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Димитровград“ и на огласној табли СО-е Димитровград.

Број: 06-59/2018-17/24-4
У Димитровграду, 15.06.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров, с.р.

На основу члану 5. и члану 6. Закона о слободним зонама Републике Србије („Службени
гласник РС“, бр. 62/2006), члана 32. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 20. става 1. тачке 9.
Закон о локалној самоуправи, (“Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и на основу
члана 41. став 1. тачка 5. а у вези са чланом 15. става 1. тачке 10. Статута општине
Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и “Сл. лист
општине Димитровград”, бр. 7/18), Скупштина општине Димитровград, дана 15.06.2018. године,
донела је:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на проширење „Слободне зоне Пирот АД Пирот“, на територији
Општине Димитровград
Члан 1.
Овом Одлуком Скупштина општине Димитровград даје сагласност привредном друштву
„Слободне зоне Пирот АД Пирот“ да на територији општине Димитровград прошири своје
пословање у смислу оснивања „под зоне Димитровград“, а у складу са Законом о слободним
зонама Републике Србије („Службени гласник РС“, бр 62/2006).
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Члан 2.
Привредно друштво „Слободне зоне Пирот АД Пирот“ се обавезује да прибави
сагласност Владе Републике Србије у процедури проширења на општину Димитровград.
Члан 3.
Сагласност Скупштине општине Димитровград у поступку проширења и регистровања
под зоне Димитровград даје се за следеће катастарске парцеле: 419/1-део, 418, 409, 410, 415,
408, 411, 412/1, 412/2, 412/3, 412/4, 413 КО Жељуша и 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13,
2/14, 2/15, 2/17, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/14, 2/25, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 85/1, 52/2, 84/1, 84/2 КО
Лукавица; 1050, 1164 и 1224 КО Димитровград.
Члан 4.
Привредно друштво „Слободне зоне Пирот АД Пирот“ ће прибавити сагласност
власника наведених парцела за упис истих у слободну зону.
Члан 5.
Након одобрења Владе Републике Србије за успостављање слободне зоне на
територији општине Димитровград Привредно друштво „Слободне зоне Пирот АД Пирот“
потписаће уговор о међусобној сарадњи, правима и обавезама са општином Димитровград око
руковођења са „под Зоном Димитровград“
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
Општине Димитровград.
Бр: 06-59/2018-17/24-5
У Димитровграду, дана 15.06.2018.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Ђуров Зоран, с.р.
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На основу члана 2, члана 61. став 7. и члана 64. Закона о становању и одржавању зграда
(,,Сл.гласник РС“, бр. 104/2016), Правилника о критеријумима за утврђивање минималног
износа који одређује јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог
одржавања заједничких делова зграде (,,Сл.гласник РС“, бр.101/17), члана 32. став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи (,, Сл.гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон) и члана 41. став 1. тачка 7. Статута општине Димитровград (,,Сл.лист града Ниша“,
бр. 28/14 - пречишћени текст, 72/15 и 156/16 и ,,Сл.лист општине Димитровград“, бр. 7/18),
Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана 15.06.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ
ЗГРАДА И НАКНАДЕ ЗА РАД ПРИНУДНО ПОСТАВЉЕНОГ
ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се минимални износи који су власници посебних делова
стамбених и стамбено-пословних зграда дужни издвајати на име текућег и инвестиционог
одржавања зграда које се налазе на територији општине Димитровград, као иутврђивање
накнаде коју плаћају власници посебних делова зграда у случају постављена професионалног
управника од стране локалне самоуправе, као вид принудне мере.
Под одржавањем зграда, у смислу става 1.овог члана, подразумева се обавеза власника
и корисника самосталних делова зграда да одржавају своје делове зграда на начин којим се
обезбеђује функционалност тог дела зграде према прописима који ближе одређују њихову
функционалност и на начин којим се елиминише опасност од наступања штете или немогућност
коришћења других делова зграда.
Инвестиционо одржавање је извођење грађевинско-занатских односно других радова у
зависности од врсте објекта у циљу побољшања услова коришћења зграде у екслоатације.
Текуће одржавање је извођење радова који се предузимају ради спречавања оштећења
која настају употребом зграде или ради отклањања тих оштећења, а састоје се од прегледа,
поправки и предузимања превентивних и заштитних мера, односно свих радова којима се
обезбеђује одржавање зграда на задовољавајућем нивоу употребљивости, а радови на текућем
одржавању стана или пословног простора јесу кречење, фарбање, замена облога, замена
санитарија, радијатора и други слични радови.
Под принудном управом, у смислу става 1.овог члана, подразумева се постављење
професионалног управника у стамбеним зградама од стране локалне самоуправе као вид
принудне мере у случају да зграда у законском року није изабрала органе управљања, као и у
случају истека или престанка мандата управника, уколико у прописаном року не буде изабран
нови управник.
II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Инвестиционо одржавање у стамбеним зградама
Члан 2.
Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова
инвестиционог одржавања заједничких делова зградe су:
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1) просечна нето зарада у општини Димитровград за 2017. годину која према подацима
Републичког завода за статистику износи 31.757,00 динара (Цз)
2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа
издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 1,3 (Кјлс)
3) коефицијент старости зграде, где је за зграде старости до 10 година утврђен коефицијент
0,4; за зграде старости од 10 до 20 година утврђен коефицијент 0,6; за зграде старости од
20 до 30 година утврђен коефицијент 0,8; за зграде старости преко 30 година утврђен
коефицијент 1 (Кс)
4) коефицијент за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова
инвестиционог одржавања заједничких делова зграде са лифтом и без лифта, где је за
зграде без лифта утврђен коефицијент 1, а за зграде са лифтом 1,3 (Кл)
На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног
издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања по квадратном метру стана или
пословног простора, на основу формуле Цио= (Цз x Кјлс x Кс x Кл)/10.000и износе:

Старост зграде
до 10 година старости
од 10 до 20 година старости

Зграде са лифтом
2,14динара
3,22 динара

Зграде без лифта
1,65 динара
2,47 динара

од 20 до 30 година старости

4,29 динара

3,30 динара

преко 30 година старости

5,36 динара

4,12 динара

Члан 3.
Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова
инвестиционог одржавања заједничких делова зграде које се плаћа за гаражу, гаражни бокс и
гаражно место као посебни део су:
1) просечна нето зарада у општини Димитровград за 2017. годину која према подацима
Републичког завода за статистику износи 31.757,00 динара (Цз),
2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа
издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 1,3 (Кјлс),
3) коефицијент старости зграде, где је за зграде старости до 10 година утврђен коефицијент
0,4; за зграде старости од 10 до 20 година утврђен коефицијент 0,6; за зграде старости од
20 до 30 година утврђен коефицијент 0,8; за зграде старости преко 30 година утврђен
коефицијент 1 (Кс).
4) коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног места, где је за гаражу утврђен коефицијент
0,6, а за гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи је утврђен коефицијент 0,4 (Кг)
На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног
издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања по квадратном метру гараже, гаражног
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бокса и гаражног места у заједничкој гаражи, на основу формуле Цио= (Цз x Кјлс x Кс x
Кг)/10.000и износе:
Старост зграде

Гаража

до 10 година старости
од 10 до 20 година старости
од 20 до 30 година старости
преко 30 година старости

0,99 динара
1,48 динара
1,98 динара
2,47 динара

Гаражни бокс или место у
заједничкој гаражи
0,66 динара
0,99 динара
1,32 динара
1,65 динара

Текуће одржавање у стамбеним зградама
Члан 4.
Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова
текућег одржавања заједничких делова зградe су:
1) просечна нето зарада у општини Димитровград за 2017. Годину која према подацима
Републичког завода за статистику износи 31.757,00 динара (Цз),
2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа
издвајања на име текућег одржавања зграда, који износи 6 (Кјлс),
3) коефицијент за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова текућег
одржавања заједничких делова зграде са лифтом и без лифта, где је за зграде без лифта
утврђен коефицијент 1, а за зграде са лифтом коефицијенат 1,3 (Кл).
Трошкови за одржавање земљишта за редовну употребу укључени су у износ трошкова
текућег одржавања зграда.
На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног
издвајања на име трошкова текућег одржавања у апсолутном износу за сваки посебни део
зграде, на основу формуле Цто= (Цз x Кјлс xКл)/1000 и износе:
Зграде без лифта
190,54 динара

Зграде са лифтом
247,70 динара

Члан 5.
Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова
текућег одржавања заједничких делова зграде које се плаћа за гаражу, гаражни бокс и гаражно
место као посебни деозграде су:
1) просечна нето зарада у општини Димитровград за 2017. Годину која према подацима
Републичког завода за статистику износи 31.757,00 динара (Цз),
2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа
издвајања на име текућег одржавања зграда који износи 6 (Кјлс),
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3) коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног места, где је за гаражу утврђен коефицијент
0,6, а за гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи је утврђен коефицијент 0,4 (Кг).
На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног
издвајања на име трошкова текућег одржавања у апсолутном износу за гаражу, гаражни бокс
или гаражно место у заједничкој гаражи на основу формуле Цто= (Цз x Кјлсx Кг)/1000 износе:

Гаража
114,32 динара

Гаражни бокс или место у заједничкој
гаражи
76,21 динара

Накнада за рад принудно постављеног професионалног управника
Члан 6.
Критеријуми за утврђивање износа накнаде коју власници посебних делова плаћајуу
случају принудно постављеног професионалног управника утврђује се применом следећих
критеријума:
1) просечна нето зарада у општини Димитровград за 2017. Годину која према подацима
Републичког завода за статистику износи 31.757,00 динара (Цз),
2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа
издвајања који износи 8 (Кјлс),
3) коефицијент посебног дела зграде који зависи од укупног броја посебних делова зграде, за
зграде које имају до 8 посебних делова, утврђен је коефицијент 0,5, за зграде које имају од 8
до 30 посебних делова, утврђен је коефицијент 0,6, за зграде које имају преко 30 посебних
делова, утврђен је коефицијент 0,7 (Кпд).
На основу претходно наведених критеријума утврђена је висина износа накнаде за
управљање у случају принудно постављеног професионалног управника у апсолутном износу
на месечном нивоу за сваки посебан део зграде на основу формуле Цу= (Цз x Кјлс x Кпд)/1000и
износе:
Број посебних делова зграде
до 8 посебних делова
од 8 до 30 посебних делова
преко 30 посебних делова

Износ накнаде за рад принудног
професионалног управника
127,02 динара
152,43 динара
177,83 динара

Члан 7.
Критеријуми за утврђивање износа накнаде коју власници гаража, гаражних боксова и
гаражних места плаћају за управљањеу случају принудно постављеног професионалног
управника се утврђује применом следећих критеријума:
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1) просечна нето зарада у општини Димитровград за 2017. Годину која према подацима
Републичког завода за статистику износи 31.757,00 динара (Цз),
2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа
издвајања којиизноси 8 (Кјлс),
3) коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног места, где је за гаражу и гаражни бокс
утврђен коефицијент 0,1 а за гаражно место у заједничкој гаражи утврђен је коефицијент 0,2
(Кг).
На основу претходно наведених критеријума утврђена је висина износа накнаде за
управљање у случају принудно постављеног професионалног управника у апсолутном износу
на месечном нивоу за гаражу, гаражни бокс или гаражно место као посебни део зграде, на
основу формуле Цу= (Цз x Кјлс x Кг)/1000и износе:
Гаража и гаражни бокс
25,40 динара

Гаражно место у заједничкој гаражи
50,81 динара

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању минималне
накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног
професионалног управника (,,Сл.лист града Ниша“, бр.2/17).
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,, Службеном листу
општине Димитровград“.

Бр:06-59/2018-17/24-6
У Димитровграду, дана 15.06.2018.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Ђуров Зоран, с.р.
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На основу члана 9. став 7. Закона о комуналним делатностима(„Сл.гласник РС“,
бр.88/2011 и 104/2016),члана 4. тачка 11. и члана 13. став 1. тачка 3. Закона о јавно приватном
партнерству и концесијама („Сл.гласник РС“ бр.88/2011, 15/2016, 104/2016.), члана 32. а у вези
са чланом 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и
88/2014 – и др.закон) и члана 41. Статута општине Димитровград („Сл.лист града Ниша“, бр.
28/14, 72/15 и 156/2016.) Скупштина општине Димитровград на седници одржаној 15.06.2018.
год. донела је:
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЈАВНОГ ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА
Члан 1.
Општина Димитровград покреће поступак спровођења пројекта јавно – приватног
партнерства са елементима концесије за поверавање обављања комуналне делатности јавног
линијског превоза путника у приградском саобраћају на територији општине Димитровград.
Члан 2.
Овлашћује се Председник општине Димитровград да решењем именује стручни тим који
ће сагласно Закону о јавно приватном партнерству и концесијама предузети радње на
спровођењу и реализацији пројекта јавно – приватног партнерства.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Димитровград.

Бр:06-59/2018-17/24-7
У Димитровграду, дана 15.06.2018.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана чл. 27. ст.10. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016 и 113/2017), члана 41. став 1. тачка 12. Статута
општине Димитровград пречишћен текст („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст,
72/15 и 156/16 и “Сл. лист општине Димитровград”, бр. 7/18), и чл. 3. ст. 2. тачка 3., чл. 5. ст.1.
алинеја 1. и чл. 6. ст. 2. и 3. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини
општине Димитровград („Сл. лист града Ниша бр. 21/16) и Одлуке о образовању огранка
Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград („Сл. лист
града Ниша бр. 28/17), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана
15.06.2018. године доноси
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНА У ЛН БР 1325 НА КП БР
617 КО ДИМИТРОВГРАД
Члан 1.
ПРЕНОСИ СЕ се право коришћења на пословни простор без накнаде на непокретности
Установи за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград, са
седиштем у Димитровграду, ул. Теслина бб, Матични број: 17894773, ПИБ: 109733717,
претежна делатност 93.11. - делатност споортских објеката на период од 5 година и то:
- пословне просторије Туристичко – информативног центра Цариброд на адреси Трг др Зорана
Ђинђића 4 Димитровград, на кп.бр. 617 уписане у ЛН бр. 1325 КО Димитровград .
Члан 2.
Лица овлашћена за закључивање уговор ао преносу права коришћења на непокретности
из чл. 1. ове Одлуке су председник општине Димитровград и директор Установе за спорт и
туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Димитровград“.

Бр: 06-59/2018-17/24-8
У Димитровграду, дана 15.06.2018.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 18. став 1., члана 22. став 1. и члана 27. став 10. Закона о јавној својини
("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016 и 113/2017) и
члана 41. став 1. тачка 10. Сатута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 –
пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и “Сл. лист општине Димитровград”, бр. 7/18), Скупштина
општине Димитровград, на седници одржаној дана 15.06.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
о уступању права коришћења дела зграде културе, која се налази на кп бр. 1225
КО Жељуша
Члан 1.
Општина Димитровград као носиоца права јавне својине уступа право коришћења дела
зграде културе, која се налази у с. Жељуши, на к.п. бр. 1225, уписана у ЛН бр. 1385 КО
Жељуша, у укупној бруто површини 38,07 m2, односно 32,32 m2 нето површини, кориснику
ствари у јавној својини Дому здравља у Димитровграду, на неодређено време, без накнаде.
Члан 2.
Корисник нема право да преноси право коришћења на друга лица, али може уз
сагласност Скупштине општине Димитровград да ствар издаје у закуп.

Члан 3.
Ствар из тачке 1. ове одлуке користиће се за обављање делатности здравствене
заштите. Корисник не може да мења намену ствари без сагласности носиоца права коришћења.
Члан 4.
За коришћење ствари корисник није дужан да плаћа накнаду носиоцу права јавне
својине, али је дужан да на име амортизације издваја износ одређен прописима, да ствар
одржава и сноси све трошкове одржавања, као и да, у складу са могућностима, унапређује
ствар, односно њена својства.
Члан 5.
На основу ове Одлуке са корисником ће бити закључен уговор о уступању права
коришћења ствари из тачке 1. ове одлуке.
Уговор из става 1. овог члана у име и за рачун Општине Димитровград потписаће
председник општине Димитровград.
Члан 6.
Предаја ствари извршиће се након закључења уговора о преносу права коришћења у
складу са уговором.
Члан 7.
Носилац права јавне својине има право да, у случајевима предвиђеним законом, одлучи
да право коришћења престаје и да захтева да му корисник преда ствар у државину.
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Члан 8.
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе: Одлука о давњу на коришћење дела
непокретности – зград културе на кп бр. 1225 КО Жељуша („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/17) и
Одлука о давању сагласности Дому здравља Димитровград за издавање у закуп непокретности
– дела објекта у јавној својини општине Димитровград општине на кп. бр. 1225 КО Жељуша
(„Сл. лист града Ниша“, бр. 91/17).
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. лист општине
Димитровград“.

Бр: 06-59/2018-17/24-9
У Димитровграду, дана 15.06.2018.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),
члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС 129/07 и 83/14др. Закон), 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) члана 41., а у вези са чланом 15. став
1. тачка 25. Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен
текст, 72/15 и 156/16 и “Сл. лист општине Димитровград”, бр. 7/18) и Одлуке Скупштине
општине Димитровград о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине
Димитровград („Сл. лист града Ниша бр. 21/16), Скупштина општине Димитровград, на седници
одржаној дана 15.06.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА КП БР. 1079 КО ГОЈИН ДОЛ

Члан 1.
Овом Одлуком уређује се начин, поступак и услови давања у закуп пословног простора
на кп.бр.1079, површине 392 м2, КО Гојин Дол.
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Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове Одлуке даје се у закуп јавним надметањем, јавним
огласом, по тржишним условима, у складу са Одлуком Скупштине општине 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 регистроване делатности.
Члан 3.
Висину закупнине за пословни простор из члана 1. ове Одлуке утврђује Пореска управаФилијала Ниш-Експозитура Димитровград.
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 Скупштине општине 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.
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Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Димитровград.
Бр: 06-59/2018-17/24-10
У Димитровграду, дана 15.06.2018.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 4. и 6. Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
бр. 129/2007, 83/2014 - др. Закон и 101/16-др. Закон) и члана 14. и 15. став 2. тачка 3. Закона о
јавном здрављу ("Сл. гласник РС", бр. 15/16) и члана 41. Статута општине Димитровград („Сл.
лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15, 156/16 и „Сл. лист општине
Димитровград“, бр. 7/18), Скупштине општине Димитровград, на седници одржаној дана
15.06.2018. године донела је:

ОДЛУКУ
о покретању поступка израде Локалног Плана јавног здравља општине Димитровград за
период 2018-2025 године

Члан 1.
Овом Одлуком се приступа изради Локалног Плана јавног здравља општине
Димитровград за период 2018-2025 годину (у даљем тексту План).

Члан 2.
Циљ израде Плана је доношење стратешког документа којим се унапређује спровођење
друштвене бриге за јавно здравље у свим областима деловања јавног здравља на територији
општине Димитровград.
Члан 3.
Задатак Плана је да прецизира и дефинише циљеве који ће садржати мере и активности
које ће допринети унапређењу друштвене бриге за јавно здравље и то у областима:
- физичког, менталног и социјалног здравља становништва,
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промоције здравља и превенције болести,
организације и функционисање здравственог система,
животне средине и здравља становништва,
радне околине и здравља становништва,
поступања у кризним и ванредним ситуацијама.

Члан 4.
Планом ће бити обухваћена и питања сарадње, координације, организације и
усмеравање спровођења активности у обалстима јавног здравља кад се остварује заједничким
активностима надлежних организационих јединица локалне самоуправе и носилаца и учесника
у области јавног здравља, као и праћење рада здравствених служби и здравља становништва
на територији општине Димитровград, праћење стања животне средине, а нарочито воде,
ваздухе, земљишта, буке, вибрације, зрачења као и сва друга питања од значаја за подизање
квалитета јавног здравља на територији општине Димитровград у складу са Законом и
подзаконским актима.
Члан 5.
Носиоци израде Плана су Савет за здравље општине Димитровград и Одељење за
финансијске послове – Одсек за локалну пореску администрацију, пољопривреду и заштиту
животне средине.
Рок за израду Плана је 120 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. лист општине
Димитровград“.

Бр: 06-59/2018-17/24-11
У Димитровграду, дана 15.06.2018.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 59. став 2. и члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима
(“Сл.гласник РС”, бр. 15/2016) и члана 41. став 1. тачка 42. Статута општине Димитровград („Сл.
лист града Ниша“,
бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и “Сл. лист општине
Димитровград”, бр. 7/18), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана
15.06.2018. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ДИМИТРОВГРАД СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА
2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на измене Програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“
Димитровграда са финансијским планом, донет од стране Надзорног одбора предузећа бр.
1341-1/18 од 13.05.2018. године.
Члан 2.
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Димитровград.

Бр: 06-59/2018-17/24-12
У Димитровграду, дана 15.06.2018.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 63. став 2. и 64. став 2. Закона о јавним предузећима (Службени
гласник РС бр.15/16) члан 32. став 1 тачка 6. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник
РС 129/07 и 83/14- др. Закон) и члана 41 став 1 тачка 29 и 47 Статута општине Димитровград
(„Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и “Сл. лист општине
Димитровград”, бр. 7/18), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана
15.06.2018. године донела је:
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. ДО 31.03.2018. ГОДИНЕ
Члан 1.
Усваја се информација о степену усклађености планираних и реализованих активности
из програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ Димитровград за период од 01.01.2018.
до 31.03.2018.године –I квартал - извештај ЈП „Комуналац“ Димитровград усвојен Одлуком
Надзорног одбораНО бр. 1015-1/18 од 24.04.2018.године.
Члан 2.
Информација је саставни део овог Решења.
Члан 3.
Ово Решење и информацију доставити Министарству привреде.
Члан 4.
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Димитровград.

Бр: 06-59/2018-17/24-13
У Димитровграду, дана 15.06.2018.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС“,
бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.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 и “Сл. лист
општине Димитровград”, бр. 7/18), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној
дана 15.06.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦРВЕНОГ КРСТА ДИМИТРОВГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Извештај о раду Црвеног крста Димитровград за 2017. годину, са финансијским
извештајем, донет од стране Управног одбора Црвеног крста Димитровград бр. 6/18 од
20.04.2018. године.
Члан 2.
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. листу општине
Димитровград.

Бр: 06-59/2018-17/24-14
У Димитровграду, дана 15.06.2018.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 12. Закона о младима („Сл. гласник РС“ 50/2011), члана 32. став 1. тачка 4.
Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 83/14- др. закон и 101/16 - др.
закон), члана 41. став 1. тачка 5. а у вези члана 15. став 1. тачка 41. Статута oпштине
Димитровград (“Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и “Сл. лист
општине Димитровград”, бр. 7/18) и члана 7. Одлуке о формирању буџетског фонда за младе
општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“ бр. 5/15), Скупштина oпштине Димитровград, на
седници одржаној 15.06.2018. године донела је
ПРОГРАМ
ПОДРШКЕ МЛАДИМА У ОПШТИНИ ДИМИТРОВГРАД У 2018. ГОДИНИ
I ПРЕДМЕТ
Одлуком о буџету општине Димитровград за 2018. годину у оквиру раздела 5, програм 14 –
Развој спорта и омладине, програмска активност 1301-0005 – Спровођење омладинске
политике, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, опредељена
су средства у износу од 500.000,00 динара намењена за реализацију политике подршке
младима у општини Димитровград у 2018. години
Програмом се утврђују циљеви, намена средстава, начин реализације и праћење реализације
Програма.
Програм спроводи Одељење за привреду и финансије, Канцеларија за локани економски
развој.
II ЦИЉЕВИ
Циљ програма јесте подршка образовању, јачање ученичких парламената и културних
активности код младих у Општини Димитровград. Програм се остварује кроз финансирање
пројеката у наведеним областима.
III НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства су намењена подршци образовним и културним активностима које су од значаја за
локалну самоуправу.
За спровођење овог Програма опредељују се средства у висини од 350.000,00 динара. Право
на финансијску подршку остварује формална организација за активност из области образовања
или културе која је од значаја за локалну самоуправу.
Средства се додељују на основу Јавног конкурса који расписује Председник општине
Димитровград.
По поднетим пријавама одлучује Општинско веће општине Димитровград на предлог Комисије
коју именује Општинско веће општине Димитровград.
IV
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. листу општине
Димитровград.
Бр: 06-59/2018-17/24-15
У Димитровграду, дана 15.06.2018.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 41. а у вези члана 59. и 60. Сатута општине Димитровград („Сл. лист
града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и “Сл. лист општине Димитровград”,
бр. 7/18) и члана 29. Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе бр. 06494/05-I/34 од 10.03.2005. године, Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној
дана 15.06.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Савета за праћење примене Етичког кодекса понашања
функционера општине Димитровград

Члан 1.
Именује се председник и четири члана Савета за праћење примене Етичког кодекса
понашања функционера општине Димитровград као посебно радно тело Скупштине општине
Димитровград, и то:
1.
2.
3.
4.
5.

Биљана Ранђелов – председник Савета,
Дарко Костов – члан,
Далибор Глигоров – члан,
Микан Андреев – члан,
Александар Димитров - члан
Члан 2.
Задаци Савета су да:

1. прати да ли се функционери придржавају одредаба етичког кодекса;
2. прикупља информације које се односе на понашање функционера у вези са етичким
кодексом;
3. прати и анализира догађаје и појаве од значаја за успешну примену етичког кодекса;
4. промовише примену етичког кодекса у Општини и шире;
5. предлаже и самостално спроводи радње које воде унапређењу примене етичког кодекса;
6. пружа савете и мишљења функционерима, грађанима, средствима јавног информисања,
органима и организацијама у вези са применом етичког кодекса;
- остварује сарадњу са институцијама које раде у сродним делатностима;
A) обавља друге послове одређене овим статутом и другим прописима.

Члан 3.
Савет је самосталан и независтан у раду и нико нема право да утиче на њихов рад и
поступање.
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Члан 4.
Рад и Одлуке Савета су јавни, осим када је другачије одређено посебним актом.
Члан 5.
Средства за рад Савета обезбеђују се из буџета општине Димитровград.
Члан 6.
Пословник о раду Савета се ближе уређује рад Савета, одржавање седница, вршење
административних послова за Савет, тајност докумената насталих у раду Савета и друга
питања од значаја за рад Савета.
Члан 7.
Савет подноси годишњи извештај о свом раду Скупштини општине Димитровград.
Члан 8.
Члан Савета може се разрешити уколико се сазна да је у моменту избора постоји или да
је касније наступио неки од разлога због којих не ту функцију не би могао да буде предложен.
На место разрешеног члана Савета бира се нови члан, на предлог овлашћеног предлагача.
Члан 9.
Савет поступа по преставкама, јавним иницијативама а и на по сопственој иницијативи.
Члан 10.
Мандат председника и чланова Савета за праћење примене Етичког кодекса понашања
функционера општине Димитровград траје четири годин, односно до разрешења.
Члан 11.
Лице за обављање стручних, организационих, административних и других послова у
вези сазивања и одржавања седница Савета одредиће начелник Општинске управе
Димитровград.
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Члан 12.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. листу општине
Димитровград.

Бр: 06-59/2018-17/24-16
У Димитровграду, дана 15.06.2018.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров, с.р.

На основу члана 2. Закона о начину и условима признавања права и враћање земљишта
које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и
конфискацију због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа ("Сл.
гласник РС", бр. 18/91, 20/92 и 42/98), и члана 41. став 1. тачка 7. Сатута општине Димитровград
(„Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и “Сл. лист општине
Димитровград”, бр. 7/18), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана
15.06.2018. године, донела је
ПРЕДЛОГ
Решења о образовању Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за
враћење земљишта

Члан 1.
Предлаже се Комисија за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћење
земљишта у саставу:
1. Зоран Колев – председник Комисије - председник Вишег суда у Пироту,
Светлана Маринковић – заменик председника Комисије – судија Основног суда у
Димитровграду,
2. Анђел Милев - члан - дипломирани инжењер пољопривреде,
Ивица Матов - заменик члана - дипломирани инжењер пољопривреде,
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3. Ненад Јотов – члан - струковни инжењер геодезије-специјалиста,
Александра Николов - заменик члана - струковни инжењер геодезије,
4. Анита Костов - члан – одборница Скупштине општине Димитровград,
Драган Величков - заменик члана – одборник Скупштине општине Димитровград,
5. Асен Коцев - члан – одборник Скупштине општине Димитровград,
Наташа Ненов - заменик члана – одборница Скупштине општине Димитровград.

Члан 2.
Средства за рад Комисије исплаћиваће се из буџета Републике Србије.
Члан 3.
Овај предлог Решења о образовању Комисије за вођење поступка и доношење решења
по захтеву за враћење земљишта доставити Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Србије ради образовања предметне Комисије.

Бр: 06-59/2018-17/24-17
У Димитровграду, дана 15.06.2018.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 32. а у вези члана 93. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 41. став 1. тачка 40. и члана 58. а у вези члана 11.
Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 - пречишћен текст и 72/15),
Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана 15.06.2018. године донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ И ПРОМЕНУ ИМЕНА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
Члан 1.
Именује се председник и чланови Комисије за доделу и промену имена улица у граду и
приградским насељима и то:
1. ЖАН ЦОНЕВИЋ – царински заступник из Димитровграда, с. Жељуше - председник,
2. АЛЕКСАНДРА НИКОЛОВ - струковни инжењер геодезије, из Димитровграда, ул. Нишава
бр. 30 - члан
3. АНИТА КОСТОВ - професор разредне наставе, из Димитровграда с. Лукавица - члан
4. АСЕН КОЦЕВ – професор историје из Димитровграда, ул Балканска бр. 84 - члан,
5. АЛЕКСАНДАР ВАСОВ – пољопривредник, из Димитровграда, с. Пртопопинци – члан.
Члан 2.
Задатак Комисије је да утврди и евидентира улице на територији општине Димитровгард
које немају име и које ће променити досадашње име и да предложи имана СО-е Димитровград
на усвајање по прибављеној сагласности Министарства за државну управу и локалну
самоуправу.
Члан 3.
Предложена имена улица на територији Општине морају бити у складу са историјским и
стварним чињеницама и правилима правописа у српском језику, и не могу вређати општи и
државни интерес, национална и верска осећање или јавни морал.
Члан 4.
У поступку доделе и промене назива улица прибавиће се мишљење Националног савета
бугарске националне мањине и Савета за међунационалне односе.
Члан 5.
Мандат именованим престаје извршењем задатка, односно доношењем Одлуке СО-е о
утврђивању назива улица на територији Општине.
Члан 6.
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине
Димитровград“.
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Члан 7.
Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању комисије
за доделу и промену имена улица на територији општине Димитровград бр. 06-26/16-I/42-18 од
04.03.2016. године.

Бр: 06-59/2018-17/24-18
У Димитровграду, дана 15.06.2018.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.

На основу члана 116.став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник“ РС бр. 88/17 и 27/18-др. закон) и члана 41. Статута општине Димитровград („Сл. лист
града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и “Сл. лист општине Димитровград”,
бр. 7/18), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана 15.06.2018. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ У ДИМИТРОВГРАДУ
Члан 1.
Разрешавају се дужности чланови Школског одбора Основне школе „Христо Ботев“ у
Димитровграду, због истека мандата и то:
1. Из реда родитеља:
1. СОТИРОВ ДЕЈАН – инжењер машинства, Балканска 5,
2. ВАЊА ПЕТРОВ – средње образовање - гимназија, ЈНА 21,
3. ПЕЈЧЕВ АЛЕКСАНДРА – економиста, ул. Десанке Максимовић 8,
2. Из реда запошљених:
1. НАТАША МЕТОДИЈЕВ – професор српског језика,
2. КИРКОВ ИВАНА – дипл. Филолог за енглески језик и књижевност,
3. ПЕЈЧИЋ СНЕЖАНА професор биологије,
3. Испред локалне самоуправе:
1. ЂИРОВ ЦЕНКО – професор, Ћирило и Методије 20,
2. ПЕТРОВ СОЊА – струковни санитарни еколошки инжењер, Детко Петров 20,
3. ДИМИТРОВ СИЛВАНА – трговац, Георги Димитров 9.
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Члан 2.
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. листу општине
Димитровград.

Бр: 06-59/2018-17/24-19
У Димитровграду, дана 15.06.2018.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.

На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник“
РС бр. 88/17 и 27/18-др. закон) и члана 41. Статута Општине Димитровград („Сл. лист града
Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и “Сл. лист општине Димитровград”, бр.
7/18), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана 15.06.2018. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ У ДИМИТРОВГРАДУ
Члан 1.
Именују се чланови Школског одбора Основне школе „Христо Ботев“ у Димитровграду на
период од четири (4) године почев од дана доношења решења, и то:
4. Из реда родитеља, на предлог Савета родитеља:
1. ИВАНА ЛИЛОВ ИГОВ – др стоматолог, Христо Ботев 8,
2. ЕМИЛИЈА ТОШЕВ – полицијски службеник - с. Лукавица,
3. НЕГИЦА ВАСИЛЕВА – економиста, ул. Балканска 11/16,
5. Из реда запошљених, на предлог Наставничког већа школе:
1. ИВИЦА МАРКОВ – професор физичког васпитања,
2. ЕМИЛИЈА АНТОВ – професор математике и информатике,
3. СРБИЈАНКА БРАНКОВИЋ - професор разредне наставе,
6. Испред локалне самоуправе
1. ЦЕНКО ЋИРОВ – професор, Ћирило и Методије 20,
2. СОЊА ПЕТРОВ – струковни санитарни еколошки инжењер, Детко Петров 20,
3. СИЛВАНА ДИМИТРОВ – трговац, Георги Димитров 9.
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Члан 2.
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. листу општине
Димитровград.

Бр: 06-59/2018-17/24-20
У Димитровграду, дана 15.06.2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи самоуправи (,,Сл.гласник РС“,
бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон), члана 48. Сатута општине Димитровград
(„Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и “Сл. лист општине
Димитровград”, бр. 7/18) и члана 3. Одлуке о оснивању сталних радних тела Скупштине
општине Димитровград Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 59/12), Скупштина општине
Димитровград, на седници одржаној дана 15.06.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Одбора за здравство, социјалну и дечију заштиту и инвалидска
питања

Члан 1.
Констатује се престанак мандата члана Одбора за здравство, социјалну и дечију заштиту
и инвалидска питања, ИВАНА ПЕТРОВ – из с. Лукавица, Димитровград, због наступања смрти.

Члан 3.
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. листу општине
Димитровград.

Бр: 06-59/2018-17/24-21
У Димитровграду, дана 15.06.2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи самоуправи (,,Сл.гласник РС“,
бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон), члана 45-49. Сатута општине Димитровград
(„Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и “Сл. лист општине
Димитровград”, бр. 7/18) и члана 14. став 1. тачка 5. Одлуке о оснивању сталних радних тела
Скупштине општине Димитровград Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 59/12), Скупштина
општине Димитровград, на седници одржаној дана 15.06.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о избору члана Одбора за здравство, социјалну и дечију заштиту и инвалидска питања
Члан 1.
Бира се члан Одбора за здравство, социјалну и дечију заштиту и инвалидска питања,
СТАНИКА СОТИРОВ из Димитровграда, ул. Видлич бр. 7, на период до истека мандата Одбора
Члан 2.
Одбор за здравство, социјалну и дечју заштиту и инвалидска питања разматре предлоге
Одлука и других аката који се односе на:
1. Оснивање установа и организација из примарне здравствене заштите,
2. Оснивање установа социјалне заштите, као и добијање дозволе за почетак рада
установе социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица,
3. Испуњеност услова за пружање услуге социјалне заштите,
4. Прописе о правима у социјалној заштити и послове државног старатељства,
5. Развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним
потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим
грађанима,
6. Пружање помоћи организацијама инвалида и других социјално-хуманитарних
организација на својој територији,
7. Друштвену бригу о деци, борачко инвалидску заштиту, као и друга питања из ове
области.
Члан 3.
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. листу општине
Димитровград.

Бр: 06-59/2018-17/24-22
У Димитровграду, дана 15.06.2018.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров, с.р.

Број 15. 18.06.2018. године „Службени лист општине Димитровград“
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ОСНИВАЧ:
Скупштина општине Димитровград
ИЗДАВАЧ:
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
Одговорни уредник:
Драган Голубов, секретар Скупштине општине Димитровград
Технички уредник:
Маја Алексов Методиев, координатор послова за ЛЕР и преводилац за бугарски језик
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