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СТРАНА 2

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр.
129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011 и 12/2020), члана 100. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 5.
Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/20), Општинска
изборна комисија Димитровград, на седници одржаној 17. марта 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД, РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ
1. Прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за одборнике скупштине
општине Димитровград, расписаних за 26. април 2020. године, почев од дана доношења
овог решења док важи Одлука о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број
29/20).
2. Престају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку
спровођења избора из тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним изборима,
Законом о jединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и
Упутством за спровођење избора за одборнике скупштине општине Димитровград,
расписаних за 26. април 2020. године.
3. Нови рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за
одборнике скупштине општине Димитровград биће утврђени у складу са временом наставка
спровођења изборних радњи, почев од дана престанка ванредног стања.
4. Све до сада предузете изборне радње у поступку спровођења избора из тачке
1. ове одлуке остају на правној снази.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Димитровград“.

Број: 013-33/2020/17
У Димитровграду, 17. марта 2020. године
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Гајомир Ђорђевић, дипл. правник, с.р.
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СТРАНА 3

На основу Закона о одбрани („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др.
Закон, 10/15 и 36/18) и чл. 41. ст. 2. тач. 5 и чл. 43, Закона о смањењу ризика од катастрофа
и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), и Одлуке о увођењу
ванредног стања на територији Републике Србије, Општински штаб за ванредне ситуације
на седници одржаној дана 17.03.2020. године доноси следећу :
НАРЕДБУ
1.
Забрањује се рад свих угоститељских објеката, сала за организовање свих врста
прослава, спортских објеката, теретана, кладионица, фризерских и козметичких салона.
Угоститељи могу да организују доставу својих производа на кућну адресу.
Дозвољава се рад хотела за потребе преноћишта, али се услуге оброка морају обављати
кроз собни сервис.
2.
Трговине и маркети треба да обезбеде продају на такав начин да у продајном објекту
не буде истовремено више од пет купаца у малим трговинама, односно 50 у већим
трговинама и маркетима, с тим да њихова међусобна раздаљина не буде мања од једног
метра, као и раздаљина између купаца и продаваца.
Задужују се маркети и трговине да обезбеде лица која ће спроводити ову меру.
3.
Трговинским објектима налаже се да обезбеде хигијену продајног простора, а
нарочито на површинама код каса, као и хигијену корпи и колица које користе порошачи.
4.
Задужују се председници месних заједница (повереници цивилне заштите) у селима
да евидентирају сва новопридошла лица из других општина, градова и држава и да податке
који садрже: име, презиме, контакт телефон и адресе са које су дошли, достављају сваког
јутра у 8 сати, лично на писарницу Општине Димитровград или на телефон 010 – 361-100.
5.
Служба за помоћ у кући организоваће рад запослених и волонтера за помоћ старијим
особама, као и услугу психо-социјалне подршке, а сва заинтересована лица могу да се јаве
на телефоне 010/ 361-108 и 063/88 062 88.
Позивају се сви волонтери за помоћ старијим особама и за рад у кол центру да се
јаве Служби за подршку и помоћ у кући у Спортско туристичком центру парк у Помоћном
спорском објекату- трибине, у ул. Теслина бб.
6.

Бројеви телефона за све информације су 010/361-108 и 063/88 062 88.

7.
Налаже се ЈП „Комуналац“ Димитровград да из тзв. управне зграде ГИД-а, заштитну
опрему из подрумских просторија попише и премести у магацин ЈП „Комуналац“
Димитровград.
8.
Налаже се Националној служби за запошљавање - Експозитура Димитровград да
Општинском штабу за ванредне ситуције лично на писарници Општине Димитровград, или
на еmailpredsednik@dimitrovgrad.rs, свакодневно доставља евиденцију лица која се
пријављују, а која су због новонастале ситуације отпуштена са посла од стране псолодавца.
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СТРАНА 4

9.
Ова Наредба ступа на снагу даном објављивања у Службени лист Општине
Димитровград.
Број: 06-42/2020-17/1
Датум: 17.03.2020.године
КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Владица Димитров, с.р.
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СТРАНА 5

На основу Закона о одбрани („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др.
Закон, 10/15 и 36/18) и чл. 41. ст. 2. тач. 5 и чл. 43, Закона о смањењу ризика од катастрофа
и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), Одлуке о увођењу
ванредног стања на територији Републике Србије и чл. 4. ст. 1. линеја 10. Решења о
образовању штаба за ванредне ситуација на територији Општине Димитровград ( Сл. лист
Општине Димитровгард бр. 3/18), Општински штаб за ванредне ситуације на седници
одржаној дана 16.03.2020. године доноси следећу :
НАРЕДБУ
1.
Центар за културу Димитровград, Библиотека „Детко Петров“, и „Спортско туристички
центар Цариброд“ Димитровград, престају са радом дана 16.03.2020. године.
2.
Налаже се начелнику Општинске управе да осталим службама омогући рад од куће и
обезбеди неопходна техничка средства.
Општинска управа : сваког дана ће радити штаб за вандредне ситуације, а остале службе
ће радити са минималним бројем запослених.
3.
ЈП „Комуналац“ Димитровград : Редовно обавља послове из своје надлежности.
Административне службе ЈП „Комуналац“ ће радити са минималним бројем запошљених и
док траје вандредно стање неће се наплаћивати комуналне услуге за грађанство.
4.
Пијаца на територији општине Димитровград престаје са радом. Престају са радом
продавци на уличним тезгама у власништву општине Димитровград.
5.
Јавни превоз на територији општине Димитровград ће се обављати по редукованом
реду вожње и то у радним данима ће саобраћати само неопходни поласци који се односе на
линију Гојин Дол – Димитровград – Граница у времену 06,20, 14,20, и 18,20, часова, из
правца Гојин Дола односно 06,55, 14,55, и 18,55, часова из правца Границе. Поласци који се
односе на села остају по стараом реду вожње и обављаће се у режиму петак – недеља. (
превозника Maxa turs)
Налаже се организаторима јавног превоза и власниицима такси возила да врше редовну
дезинфекцију возила којима се овај саобраћај обавља.
Возачи возила јавног превоза и возачи такси возила не могу бити лица старија од 65 година.
6.
Данас ће угоститељски објекти радити до 20, часова, а у току сутрашњег дана ће сви
угоститељски објекти добити Наредбу о режиму рада у условима вандредног стања.
Број: 06-41/2020-17/1
Датум: 16.03.2020.године
КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
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

