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ПРЕДЛОГ 

 

На основу члана 59. став 1. тачка 21), а у вези члана 40. став 1. тачка 6) Статута 
општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/2019) и Закључка Владе 
Републике Србије, 05 Број: 023-6214/2020-1 од 8. октобра 2020. године, председник општине 
Димитровград, дана 26.11.2020. године, донео је 

 
ОДЛУКУ 

О ПРИХВАТАЊУ УДЕЛА БЕЗ НАКНАДЕ У КАПИТАЛУ „FULL PROTECT“ ДОО БЕОГРАД 
 

Члан 1. 

ПРИХВАТА СЕ удео без накнаде у капиталу „FULL PROTECT“ ДОО Београд, у 
укупном износу 53.504,77 динара, што чини 0,1132% основног капитала Друштва, који је 
утврђен Записником Министарства финансија - Пореска управа Филијала Савски венац, бр. 
службено/17-1 од 8. септембра 2017. године, о стању дуга по основу јавних прихода за 
период 1. јануар – 31. март 2015. године са обрачунатом каматом до 7. јуна 2017. године и 
Спецификацијом уступљених прихода јединицама локалне смоуправе. 

Члан 2. 

Председник општине Димитровград, у име Општине Димитровград, закључиће уговор 
о преносу удела без накнаде у капиталу „FULL PROTECT“ ДОО Београд са Републиком 
Србијом. 

Члан 3. 

Ову Одлуку доставити Министарству привреде РС.   

Члан 4. 

Ову Одлуку објавити у „Сл. листу општине Димитровград“. 

Образложење: 

Правни основ за доношење Одлуке налази се у члану 59. став 1. тачка 21) и члану 40. 
став 1. тачка 6) Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 
6/2019) и Закључку Владе Републике Србије, 05 Број: 023-6214/2020-1 од 8. октобра 2020. 
године. 

Чланом 40. став 1. тачка 6) Статута општине Димитровград („Сл. лист општине 
Димитровград“, бр. 6/2019) прописано је да Скупштина општине доноси прописе и друге 
опште акте из надлежности општине, док је чланом 59. став 1. тачка 21) прописано да 
председник општине доноси акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног 
стања или елементарних непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини 
чим она буде у могућности да се сасатане. 

Владе Републике Србије донела је Закључак, 05 Број: 023-6214/2020-1 од 8. октобра 
2020. године, којим се у тачки 5. овог Закључка задужују надлежни органи стицалаца удела 
да донесу одлуке о прихватању удела без накнаде у капиталу Друштва, као начину 
намирења потраживања утврђених Записником бр. службено/17 и Спецификацијом, као и да 
овласте лица за потписивање уговора о преносу удела. 

Влада Републике Србије утврдила је да је удео Републике Србије у капиталу „FULL 
PROTECT“ ДОО Београд, МБ 20034408, ПИБ 103876412 (у даљем тексту: друштво) износи 
45.543.177, 71 динара, што чини 96,31597% основног капитала, који је стечен конверзијом 
потраживања државних поверилаца у капиталу Друштва, укључујући и укупан износ 
потраживања из Записником Министарства финансија - Пореска управа Филијала Савски 
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венац, бр. службено/17-1 од 8. септембра 2017. године, о стању дуга по основу јавних 
прихода за период 1. јануар – 31. март 2015. године са обрачунатом каматом до 7. јуна 2017. 
године и то као мере унапред припремљеног плана реорганизације Друштва, потврђеног 
Решењем Привредног суда у Београду Рео. 31/2016 од 25. новембра 2016. године које је 
постало правноснажно 7 јуна 2017. године.  

Влада Републике Србије сагласна је да Република Србија фондовима обавезног 
социјалног осигурања и јединицама локалних самоуправа без накнаде пренесе удео у 
капиталу Друштва у износима који су утврђени Записником бр. службено/17 и 
Спецификацијом уступљених прихода јединицама локалне смоуправе. Удео који ће бити 
пренет Општини Димитровград износи 53.504,77 динара, што чини 0,1132% основног 
капитала Друштва, који је утврђен Записником Министарства финансија - Пореска управа 
Филијала Савски венац, бр. службено/17-1 од 8. септембра 2017. године, о стању дуга по 
основу јавних прихода за период 1. јануар – 31. март 2015. године са обрачунатом каматом 
до 7. јуна 2017. године и Спецификацијом уступљених прихода јединицама локалне 
смоуправе. 

Дана 02.11.2020. године, председник општине Димитровград донео је одлуку којом је 
прогласио ванредну ситуацију на територији општине Димитровград, због настанка 
елементарне непогоде ширењем епидемије заразне болести КОВИД-19 и спровођења 

оперативних мера заштите и спасавања. Како Скупштина општине Димитровград због 

ванредне ситуације није у могућности да заседа, а Министарство привреде дало је Општини 
рок од 30 дана за доношење одлуке о прихватању удела без накнаде у капиталу „FULL 
PROTECT“ ДОО Београд, то је председник општине Димитровград у складу са 
надлежностима из 59. став 1. тачка 21) Статута општине Димитровград („Сл. лист општине 
Димитровград“, бр. 6/2019) донео одлуку као у диспозитиву. 

 

Број: 400-983/2020-16 

У Димитровграду, 26.11.2020. године 
 

 
 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        Владица Димитров, с.р. 
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ПРЕДЛОГ 
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/1991, 

71/1994, 79/2005 – др. закон и 83/2014 – др. закон), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. 
закон и 47/2018), члана 59. став 1. тачка 21), а у вези члана 40. став 1. тачка 14) Статута 
општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/2019) и члана 16. и 19. 
Одлуке о оснивању Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ 
Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 61/16 и „Сл. лист општине Димитровград“, бр. 
16/19), председник општине Димитровград, дана 26.11.2020. године, донео је: 

 
РЕШЕЊЕ  

о разрешењу директора Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар 
Цариброд“ Димитровград 

 
Члан 1. 

ВАСИЛ АНДРЕЈЕВ из Димитровграда, ул. Васила левског 19, РАЗРЕШАВА СЕ 
дужности директора Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ 
Димитровград, због истека мандата. 

 
Члан 2. 

Разрешеном из члана 1. овог Решења престаје дужност дана 28. новембра 2020. 
године. 

 
Члан 3. 

Решење објавити у „Сл. листа општине Димитровград“. 
 

Образложење: 

Правни основ за доношење овог решења налази се: 

1. у члану 18. став 1. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/1991, 
71/1994, 79/2005 – др. закон и 83/2014 – др. закон) којим је прописано да 
директора установе именује и разрешава оснивач. 

2. у члану 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) којим је 
прописано да скупштина општине именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, 
организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у 
складу са законом. 

3. у члану 40. став 1. тачка 14) Статута општине Димитровград („Сл. лист 
општине Димитровград“, бр. 6/2019) којим је прописано да Скупштина 
општине именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора 
установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте у складу са законом. 

4. у члану 59. став 1. тачка 21) Статута општине Димитровград („Сл. лист 
општине Димитровград“, бр. 6/2019) којим је прописано да председник 
општине доноси акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног 
стања или елементарних непогода, с тим што је дужан да их поднесе на 
потврду Скупштини чим она буде у могућности да се сасатане. 

5. у члану 16., алинеја шеста Одлуке о оснивању Установе за спорт и туризам 
„Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград („Сл. лист града 
Ниша“, бр. 61/16 и „Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19) којим је 
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прописнао да су права и обавезе Оснивача да именује и разрешава 
директора. 

6. у члану 19. Одлуке о оснивању Установе за спорт и туризам „Спортско 
туристички центар Цариброд“ Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 61/16 
и „Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19) којим је прописнао да 
Установом за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ 
Димитровград руководи директор кога именује и разрешава СО 
Димитровград у складу са законом, Статутом и актима Оснивача, на 4 године, 
са могућношћу поновног избора. 

Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана 28. новембра 2016. 
године донела је Решење о именовању Васила Андрејева, професора физичке културе из 
Димитровград за директора Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар 
Цариброд“ Димитровград, на период од 4 године. Мандатни период на који је директор ове 
установе именован истиче 28. новембра 2020. године. 

Дана 02.11.2020. године, председник општине Димитровград донео је одлуку којом је 
прогласио ванредну ситуацију на територији општине Димитровград, због настанка 
елементарне непогоде ширењем епидемије заразне болести КОВИД-19 и спровођења 

оперативних мера заштите и спасавања. Како Скупштина општине Димитровград због 

ванредне ситуације није у могућности да заседа, то је председник општине Димитровград у 
складу са надлежностима из 59. став 1. тачка 21) Статута општине Димитровград („Сл. лист 
општине Димитровград“, бр. 6/2019) донео решење као у диспозитиву. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  

Против овог решење се може поднети тужба Вишем суду у Пироту у року од 60 дана 
од дана пријема решења.  

Доставити: 

1. разрешеном 
2. УО Установе за спорт и туризам; 
3. Архиви. 

 
Број: 202-261/2020-16 
У Димитровграду, 26.11.2020. године 
 

 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        Владица Димитров, с.р. 
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ПРЕДЛОГ 
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/1991, 

71/1994, 79/2005 – др. закон и 83/2014 – др. закон), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. 
закон и 47/2018), члана 59. став 1. тачка 21), а у вези члана 40. став 1. тачка 14) Статута 
општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/2019) и члана 16. и 19. 
Одлуке о оснивању Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ 
Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 61/16 и „Сл. лист општине Димитровград“, бр. 
16/19), председник општине Димитровград, дана 26.11.2020. године, донео је 

 
РЕШЕЊЕ  

о именовању директора Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар 
Цариброд“ Димитровград 

 
Члан 1. 

ВАСИЛ АНДРЕЈЕВ из Димитровграда, ул. Васила левског 19, ИМЕНУЈЕ СЕ за 
директора Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ 
Димитровград, на период од 4 године. 

 
Члан 2. 

Именованом из члана 1. овог Решења почиње дужност дана 29. новембра 2020. 
године. 

 
Члан 3. 

Решење објавити у „Сл. листа општине Димитровград“. 
 

Образложење: 

Правни основ за доношење овог решења налази се: 

1. у члану 18. став 1. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/1991, 

71/1994, 79/2005 – др. закон и 83/2014 – др. закон) којим је прописано да 

директора установе именује и разрешава оснивач. 

2. у члану 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) којим је прописано 

да скупштина општине именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и 

разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је 

оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. 

3. у члану 40. став 1. тачка 14) Статута општине Димитровград („Сл. лист општине 

Димитровград“, бр. 6/2019) којим је прописано да Скупштина општине именује и 

разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и 

службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом. 

4. у члану 59. став 1. тачка 21) Статута општине Димитровград („Сл. лист општине 

Димитровград“, бр. 6/2019) којим је прописано да председник општине доноси 

акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног стања или 

елементарних непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини 

чим она буде у могућности да се сасатане. 

5. у члану 16., алинеја шеста Одлуке о оснивању Установе за спорт и туризам 

„Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 
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61/16 и „Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19) којим је прописнао да су 

права и обавезе Оснивача да именује и разрешава директора. 

6. у члану 19. Одлуке о оснивању Установе за спорт и туризам „Спортско туристички 

центар Цариброд“ Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 61/16 и „Сл. лист 

општине Димитровград“, бр. 16/19) којим је прописнао да Установом за спорт и 

туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград руководи 

директор кога именује и разрешава СО Димитровград у складу са законом, 

Статутом и актима Оснивача, на 4 године, са могућношћу поновног избора. 

Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана 28. новембра 2016. 
године донела је Решење о именовању Васила Андрејева, професора физичке културе из 
Димитровграда за директора Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар 
Цариброд“ Димитровград, на период од 4 године, коме мандатни период на који је именован 
истиче 28. новембра 2020. године.  

Управни одбор Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ 
Димитровград донео је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директор Установе, на 
седници одржаној дана 29.09.2020. године. Јавни конкурс је расписан сходно условима 
прописаним Статутом Установе и објављен је у дневним новинама „Политика“ и на сајту 
Националне службе за запошљавање, дана 05.10.2020. године. Рок за подношење пријава 
био је 8 дана од дана објављивања конкурса, односно до 13.10.2020. године. 

На седници Управног одбора која је одржана дана 15.10.2020. године, Управни одбор 
Установе констатовао је да је пријаву доставио само један кандидат, Васил Андрејев, 
професор физичке културе из Димитровград. Такође на истој седници констатовано је да је 
пријава благовремена и потпуне. Чланови Управног одбора Установе обавили су разговор 
са кандидатом који је представио свој план и програм развоја Установе за период од 
наредне четири године. Управни одбор је приликом избора кандидата ценио и следеће 
услове: да ли кандидат познаје пословање установа из области спорта и туризма, да 
поседује руководеће искуство на пословима у области спорта и туризма као и квалитет 
приложеног програма рада и развоја Установе. Пошто је утврдио да су испуњени сви 
формални и материјални услови за предлагање кандидата за избор директора, Управни 
одбор је једногласно донео одлуку да Васила Андрејева, професора физичке културе из 
Димитровграда, предложи за директора Установе.  

Дана 02.11.2020. године, председник општине Димитровград донео је одлуку којом је 
прогласио ванредну ситуацију на територији општине Димитровград, због настанка 
елементарне непогоде ширењем епидемије заразне болести КОВИД-19 и спровођења 

оперативних мера заштите и спасавања. Како Скупштина општине Димитровград због 

ванредне ситуације није у могућности да заседа, то је председник општине Димитровград у 
складу са надлежностима из 59. став 1. тачка 21) Статута општине Димитровград („Сл. лист 
општине Димитровград“, бр. 6/2019) прихватио предлог Управног одбора Установе за спорт 
и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград, па је донео решење као у 
диспозитиву. 

             Диспозитивом овог Решења утврђено је да ће именовани ступити на дужност дана 
29.11.2020. године, обзиром да му, закључно са 28.11.2020. године истиче претходни 
четворогодишњи мандат директора Установе. 
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  

Против овог решење се може поднети тужба Вишем суду у Пироту у року од 60 дана 
од дана пријема решења.  

Доставити: 

1. Именованом 
2. УО Установе за спорт и туризам; 
3. Архиви. 
 

Број:022-262/2020-16 
У Димитровграду, 26.11.2020. године 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        Владица Димитров, с.р. 
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ОСНИВАЧ: 
Скупштина општине Димитровград 
ИЗДАВАЧ: 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
Одговорни уредник: 
Зорица Соколов, секретар Скупштине општине Димитровград 
Технички уредник: 
Маја Алексов Методиев, координатор послова за ЛЕР и преводилац за бугарски језик 
Е-mail: skupstina@dimitrovgrad.rs 
Тел: 010 / 361 – 582 
 


