
    

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ДИМИТРОВГРАД  

 

ГОДИНА IV – БРОЈ 45 ДИМИТРОВГРАД, 02.11.2020.  

                                                                                                                            СТРАНА 1 
 
 

САДРЖАЈ 
 

 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

ДИМИТРОВГРАД 
 
 

1. Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград...........2 
2. Наредба од 02.11.2020............................................................................................................4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 45. 02.11.2020. године „Службени лист општине Димитровград“ СТРАНА 2 
 

 
 
 
 
 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
бр. 82-21/2020-16 
Дана 02.11.2020. година 
ДИМИТРОВГРАД 

На основу члaна 39. став 1. тачка  

 

5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник 
РС“ бр. 87/2018.), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
Гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 59. став 
1. тачка 15. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 6/19.), 
Председник општине Димитровград, дана 02.11.2020. године,  донео је:   

 
О Д Л У К У 

о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград 
 
 

1. ПРОГЛАШАВА СЕ ванредна ситуација  на територији општине Димитровград. 
 

2. Ванредна ситуација проглашава се због настанка елементарне непогоде ширењем 
епидемије заразне болести КОВИД- 19 и спровођења оперативних мера заштите и 
спасавања.  
 

3. О спровођењу ове Одлуке стараће се Општински штаб за ванредне ситуације општине 
Димитровград, у складу са чл. 43 и чл. 44.  Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама  („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.). 
 

4. Ову Одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Пиротског управног 
округа Пирот, Републичком штабу за ванредне ситуације – Сектору за ванредне 
ситуације, Одељењу за ванредне ситуације у Пироту, јавним предузећима, установама и 
другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.  
 

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења/одмах и биће објављена у Службеном 
листу општине Димитровград. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

 Дана 02.11.2020. године Штаб за ванредне ситуације општине Димитровград, Закључком 
бр. 06-148/2020-17/1, предложио је проглашење ванредне ситуације на територији општине 
Димитровград, у циљу предузимања хитних и оперативних мера заштите и спасавања на 
територији општине Димитровград. 

 
 Увођење ванредне ситуације предлаже се на основу Предлога Завода за јавно здравље 
Пирот бр. 3859 од 31.10.2020. године, у коме се наводи да је на основу епидемиолошког 
испитивања, повећања броја прегледа у КОВИД амбуланти Дома здравља Димитровград, као и 
пораста броја оболелих и хоспитализованих, високог процента позитивности, епидемиолошка 
ситуација на подручју општине Димитровград, оцењена као неповољна, али под контролом 
здравствене службе и свих надлежних институција. Узимајући у обзир епидемиолошку 
ситуацију у Републици Србији, Димитровграду, округу и земљама у окружењу, постоји висок 
ризик за преливање из једног града у други, као и из других места у Србији, због путовања, 
одласка на посао у други град, као и других кретања становништва. Уколико се у наредном 
периоду строго не поштују мере Владе Републике Србије и уведу додатне мере за сузбијање 
епидемије, очекује се погоршање епидемиолошке ситуације у Димитровграду и округу. Даље се 
наводи да долази до континуираног пораста броја потврђених случајева оболевања од 
инфекције изазване заразном болешћу КОВИД-19, те се стога предлаже проглашење ванредне 
ситуације на територији општине Димитровград.  
  Члaном 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), прописано је да ванредну ситуацију за 
територију општине проглашава и укида Председник општине, на предлог Општинског штаба за 
ванредне ситуације.  
 Чланом 59. став 1. тачка 15. Статута општине Димитровград („Сл. Лист општине 
Димитровград“ бр. 6/19.) прописано је да Председник општине Димитровград доноси одлуку о 
проглашењу и о укидању ванредне ситуације на предлог Општинског штаба за ванредне 
ситуације.  
 Имајући у виду све напред наведено, а посебно тренутну епидемиолошку ситуацију 
изазвану заразном болешћу КОВИД-19 на територији општине Димитровград, утврђено је да је 
предлог за проглашење ванредне ситуације на територији општине Димитровград основан, те 
је донета одлука као у диспозитиву.  
 
  
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
                                                                                    

                                                                                                 Владица Димитров, с.р. 
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На основу Закона о одбрани  („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 
10/15 и 36/18), чл. 41. ст. 4. и чл. 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 13., чл. 81. ст.1. тач.9., ст. 2., ст. 3., ст. 
4. и чл. 85. ст. 1. тачка. 10.  Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник 
РС“ бр. 15/2016 и 68/2020), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести 
КОВИД-19 ("Сл. гласник РС", бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 111/2020, 120/2020 и 
126/2020), Одлуке Председника општине Димитровград о проглашењу ванредне ситуације на 
територији општине Димитровград бр. 82-21/2020-16 од 02.11.2020. године, чл. 4. Решења о 
образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград (Сл. 
лист општине Димитровград бр. 41/2020), на телефонској седници одржаној дана 02.11.2020. 
године, општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград, на основу 
процене тренутне епидемиолошке ситуације на територији општине Димитровград, доноси 
следећу:   

 

Н А Р Е Д Б У 
 

1. Забрањују се окупљања више од 5 лица у затвореном и отвореном простору, ако није 
 могуће обезбедити физичку дистанцу од два метра и одговарајуће мере личне заштите. 

2. У јавним парковима и игралиштима, као и током вежбања на отвореном простору 
дозвољено је окупљање највише пет лица, уз одговарајуће мере личне заштите.  

3. Свако је обавезан да користи заштитну маску за време боравка у затвореном простору, 
на јавним местима и да то чини на потпуно исправан начин, уз одржавање минималне 
физичке дистанце од 2 метра између два лица која не бораве у истом домаћинству, 
односно на свака 4м2 може бити присутно само једно лице. 

4. Свако је обавезан да користи заштитну маску на јавним местима на отвореном простору, 
уколико није могуће одржати минимално растојање између два лица један и по метар 
(испред продавница, апотека, на аутобуским и другим стајалиштима и сл.).  
Препоручује се коришћење заштитне маске на свим отвореним просторима. 

5. Обавезно је коришћење заштитне маске у јавном превозу.  
Превозник је дужан да забрани улазак у возило лицима која немају постављену 
заштитну маску и да врши редовно проветравање и дезинфекцију возила. 

6. Ограничава се радно време угоститељских објеката, тако да ти објекти неће радити од 
21.00 час до 06.00 часова наредног дана. 
Наређује се прилагођавање рада угоститељских објеката тако да за једним столом не 
могу седети више од два лица, изузев ако су у питању родитељи и малолетна деца или 
лица која живе у заједничком домаћинству, уз обавезни размак од два метра између 
столова.  

7. Ограничава се рад малопродајних објеката и приређивача посебних и класичних игара  
 на срећу, тако да ти објекти неће радити од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана. 

Наређује се прилагођавање рада малопродајних објеката, и објеката у којима се 
приређују посебне и класичне игре на срећу, тако да у малопродајном објекту не може 
боравити више од 5 лица истовремено, односно највише 1 лице на 4м2 корисне 
површине у објекту.  
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8. Забрањује се организовање свих спортских и других манифестација. 
9. Забрањује се организовање свих врста прослава  и свечаности, као и извођење музичког 

програма уживо. 
10. Забрањује се рад градске пијаце од 05.11.2020. године. 
11. Наређује се пуна примена превентивних мера у установама предшколског васпитања и 

образовања. 
12. У основним и средњим школама и високошколским установама одложити сва окупљања, 

а све друге активности спроводити уз пуну примену свих мера личне заштите (физичка 
дистанца од 2 метра, обавезно ношење маске и др.). 

13. Препоручује се рад од куће у свим јавним предузећима, установама и правним лицима.  
14. Обавезно је спровођење свих мера заштите у козметичким и фризерским салонима, 

салонима лепоте, фитнес центрима и теретанама (ношење маски и рукавица и др.) 
15. Обавезује се ЈП „Комуналац“ Димитровград за вршење дезинфекције свих јавних 

објеката, улица и јавних површина на територији општине Димитровград. 
16. Обавезују се стамбене заједнице да обезбеде дезинфекцију заједничких просторија у 

зградама, најмање једанпут дневно.  
17. За контролу спровођења прописаних мера надлежно је Одељење за инспекцијске 

послове општине Димитровград, Санитарна инспекција и овлашћена службена лица 
Полицијске станице у Димитровграду. 

18. Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се лице које не поштује 
мере из тач. 1. и тач. 2. ове Наредбе.  

19. Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара казниће се лице које не поштује 
мере из тач. 3., тач. 4. и тач. 5. ове Наредбе.  

20. Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се правно лице за 
непоштовање мера из  тач. 6. и тач. 7.  ове Наредбе, уколико се понови кршење ових 
мера правно лице казниће се новчаном казном у фиксном износу од 250.000,00 динара.  
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се одговорно лице у 
правном лицу за непоштовање мера из тач. 6. и тач. 7. ове Наредбе. 
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се корона редар 
уколико се у објекту за чију је контролу надлежан утврди непоштовање мера прописаних 
овом Наредбом. 
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се предузетник за 
непоштовање мера из  тач. 6. и тач. 7. ове Наредбе. 

21. Ова Наредба ступа на снагу дана 02.11.2020. године и производи правно дејство до 
прописивања нових мера.  
 
 
 

Број: 06-150/2020-17/1 
Датум: 02.11.2020.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: 
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Технички уредник: 
Маја Алексов Методиев, координатор послова за ЛЕР и преводилац за бугарски језик 
Е-mail: skupstina@dimitrovgrad.rs 
Тел: 010 / 361 – 582 
 

mailto:skupstina@dimitrovgrad.rs

