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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. 105. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), 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 09.11.2020. године,
општински Штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград, на основу
процене тренутне епидемиолошке ситуације на територији општине Димитровград, доноси
следећу:
НАРЕДБУ
Ставља се ван снаге Наредба овог Штаба бр. 06-151/2020-17/1 од 04.11.2020. године.
Ова Наредба ступа на снагу дана 09.11.2020. године и биће објављена у Службеном
листу општине Димитровград
Образложење
Дана 04.11.2020. године донета је Наредба бр. 06-151/2020-17/1 од 04.11.2020.
године, којом је прекинут образовно – васпитни рад у Основној школи „Христо Ботев“ у
Димитровграду и Гимназији „СВ. Кирило и Методије“ у Димитровграду почевши од
05.11.2020. године до 20.11.2020. године, и наложено је Основној школи „Христо Ботев“ у
Димитровграду и Гимназији „СВ. Кирило и Методије“ у Димитровграду, да преко надлежног
органа усвоје план надокнаде за нерадне дане.
Како је Министарство просвете, науке и тегхнолошког развоја – Школска управа Ниш,
дала сагласност на измене Оперативног плана организације и реализације наставе у
Основној школи „Христо Ботев“ у Димитровграду и измене Оперативног плана организације
и реализације наставе у Гимназији „СВ. Кирило и Методије“ у Димитровграду, донета је
одлука да се Наредба о обустави васпитно – образовног рада стави ван снаге. Уколико се у
школама из диспозитива ове Наредбе примети присуство ђака, или непоштовање
измењених оперативних планова, локална самоуправа ће искористити своја овлашћења и
преко овог органа, поново обуставити рад, а све у сврху стабилизације епидемиолошке
ситуације на територији општине Димитровград.
Имајући у виду све напред наведено донета је Наредба као у диспозитиву, а све у
циљу заштите становништва од заразне болести КОВИД -19.
Број: 06-155/2020-17/1
Датум: 09.11.2020.године
КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Владица Димитров, с.р.
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На основу чл.44. став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“
бр.129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 59. став. 1. тачка 8) Статута
општине Димитровград (Сл.лист општине Димитровград“ бр.6/19), Председник општине
Димитровград, доноси
РЕШЕЊЕ
О ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ЛОКАЛНОГ
АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНУ ДИМИТРОВГРАД
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за израду Нацрта измена и допуна Локалног антикорупијског
плана за општину Димитровград у саставу:
1. Саша Марков-председник Радне групе;
2. Наташа Каменов-члан;
3. Маја Димитров- члан.
II
Задатак Радне групе је да изради Нацрт измена и допуна Локалног антикорупцијског
плана за општину Димитровград (ревизију плана), на основу препорука из Извештаја Радног
тела за праћење примене ЛАП-а, заведен под бр. 06-6/20-17/7-2 од 29.01.2020. године, а у
складу са Моделом Локалног антикорупцијског плана који је донешен од стране Агенције за
борбу против корупције.
Задатак Радне групе је да обави неопходне радње и активности у циљу доношења
измењеног и допуњеног ЛАП-а општине Димитровград, и то:
- да на основу Извештаја Радног тела сагледа и изврши анализу мера у ЛАП-у на
основу које ће доставити Извештај о изменама и допуни;
- по потреби организује састанке са представницима и актерима неопходних за
ревизију плана;
- организује Јавну расправу о изменама и допуни ЛАП-а
III
Радна група има обавезу да најкасније у року од два месеца достави Извештај на
разматрање и усвајање.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном листу
општине Димитровград.
Решење доставити:
-именованим
-архиви
Бр. 06-152/2020-16
У Димитровграду, 03.11.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
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

