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На основу члана 58.и 70. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др.закон и 
95/18-др.закон), члана 58. став 5. Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/07, 83/14-др. Закон , 101/16-др.закон и 47/18),  Уредбе о критеријумима за разврставање 
радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/16, 113/17 др.закон и 95/18 
– др.закон), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис 
радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(''Службени гласник РС'' број 88/16), Одлуке о организацији Општинске управе општине 
Димитровград (''Службени лист општине Димитровград'' број 16/19 и 22/19), Одлука о 
максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима система 
локалне самоуправе-општине Димитровград („Сл. лист Ниш“, бр. 97/17 и 125/17), Кадровског 
плана органа и служби општине Димитровград за 2020. годину („Службени лист општине 
Димитровград“, бр. 29/19) и члана 3. став 1. тачка 22. Одлуке о Општинском већу општине 
Димитровград („Службени лист општине Димитровград“, бр. 16/19),  Општинско  веће 
Општине Димитровград, на седници одржаној дана 27.04..2021. године, усвојило је 
обједињени 
 
 

П Р А В И Л Н И К  
О ШЕСТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОРГАНИМА И СЛУЖБАМА ОПШТИНЕ 

ДИМИТРОВГРАД 
 

Члан 1. 
 У Правилнику о организацији послова и систематизацији радних места у органима и 
службама општине Димитровград („Службени лист општине Димитровград“ бр. 2/20, 17/20,  
28/20, 42/20, 60/20 и 8/21), у члану 26.  у одељку  „8.1.1. Одељење за буџет, финансије, 
послови ЈН, ЛЕР, ЛПА, пољопривреду и заштиту животне средине“, у пододељку а) „Одсек за 
локално пореску администрацију, пољопривреду и заштиту животне средине“, тачка 10. 
мења се и гласи: 
 

„10. Административно –технички  
послови у области пољопривредеи 
приватног предузетништва 
 

 

       Звање: Сарадник број службеника: 1 
 

            Опис посла:Обавља стручно – оперативне и административно – техничке послове 
за потребе одсека. Обавља послове примања предмета путем интерно доставне књиге, 
заводи, преузима и доставља предмете у рад, уручује и експедује пошту; архивира 
предмете; врши ажурирање потребних података и њихово уношење у рачунар; обавља 
дактилографске послове; врши умножавање потребног материјала;  присуствује 
састанацима, и води записник за потребе одсека и скупштинских одбора, приликом 
спровођења конкурса и јавних надметања, као и приликом одржавања састанака других 
радних тела из области пољопривреде, руралног развоја и заштите животне средине и 
стара се о чувању материјала са истих; позива странке и доставља им материјале; обавља 
послове око припреме решења и уговора за штампање и достављање, води евиденцију о 
достављању решења и уговора и појединачно уноси податке о достављању; издаје 
конкурсне обрасце и писана упутства приликом спровођења конкурса и јавних надметања из 
области пољопривреде, руралног развоја и заштита животне средине. Задужено лице за 
спровођење активности сервисног центра у јединицама локалних самоуправа за подршку 
запошљавања сезонских радника у пољопривреди. 
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 Обавља послове пријема и прослеђивања регистрационих пријава за оснивање 
предузетничких радњи; за трајно брисање, за промене личних података, података о 
оснивачу или ортацима; за промене седишта назива претежне делатности и пословних 
имена; промена рока за које је радња основана, за промену привременог прекида и наставка 
рада или регистрациона пријава за извод из регистра привредних субјеката; издаје уверења 
о вођењу радњи; прослеђује фактуре са спецификацијом за сваки месец о броју поднетих 
захтева, Агенцији за привредне регистре. Води регистар о предузетницима који су били 
регистровани на територији општине Димитровград до преузимања регистра активних 
радњи од агенције за привредне регистре и Београду. Издаје уверења о вођењу 
предузетничких радњи. 
 Издаје уверења о животу за кориснике иностраних пензија, за издржавана лица 
уверења о издржавању. 
 
 Води управни поступак и доноси решења у управном поступку. 
 Обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и Начелника општинске 
управе. 
 
 Услови: стечено високо образовање из научне области економских наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни 
стручни испит, најмање три година радног искуства у струци , познавање рада на рачунару 
(MS Office пакет и интернет). 
 У одељку 8.1.2. „Одељење за урбанизам, грађевинарство, обједињену процедуру и 
извршења, имовинско правне послове и комунално стамбену делатност“,после тачке 20, 
додаје се тачка 21. која гласи: 
 

 
 „21.Нормативно правни послови 
управљања имовином и пословиу 
области комунално–стамбене  делатности  
 

 

         Звање: Млађи саветник број службеника: 1 
 
 Опис посла:Води поступак отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта јавним 
оглашавањем; води поступак отуђења грађевинског земљишта непосредном погодбом; води 
поступак прибављања неизграђеног земљишта у јавној својини; води поступак  прибављања 
неизграђеног земљишта у јавну сојину; припрема нацрте, одлука и уговора о коришћењу и 
располагању имовином; прикупља документацију и подноси захтев за упис непокретности у 
катастар непокретности; води јединствени регистар непокретности у јавној својини јединице 
локалне самоуправе;  припрема уговор и анекса уговора о откупу стана, оверава код нотара 
уговор и анекс уговора о откупу станова; води поступак откупа станова у својини општине; 
сарађује са комисијом општине за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта и 
ствари у јавној својини и закључује у име општине Димитровград вансудска поравњања за 
накнаду штете настале услед уједа напиштених животиња.  
 Прикупља и анализира податке о начину коришћења и количине употребљене 
енергије; припрема Програм енергетске ефикасности о планираном начину остваривања и 
величини планираног циља уштеде енергије за период од најмање 3 године; припрема План 
енергетске ефикасности са мерама и активностима за његово спровођење који се доноси на 
период од годину дана;  предлаже мере које доприносе ефикасном коришћењу енергије; 
стара се о припреми годишњег извештаја о спроведеним мерама и активностима 
дефинисаним Планом и Програмом енергетске ефикасности и предузима и друге активности 
и мере прописане Законом о енергетици, Законом о ефикасном коришћењу енергије и 
другим подзаконским актима која регулишу ову материју; припрема критеријуме за 
расписивање конкурса за суфинасирање мера енергетске ефикасности; учествује у избору 
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корисника субвенција, прати реализацију одобрених пројеката и пише извештаје о 
спроведеном конкурсу. 
 Врши процену стања имовине општине; даје предлоге за инвестиционо и текуће 
одржавање; прати реализацију инвестиција; учествује у припреми плана јавних инвестиција;  
припрема анализе, информације, извештаје и друге стручне и аналитичке материјале  из 
делокруга. 
 Води управни поступак и припрема решења и друге акте из стамбено-комуналне 
области; води управни поступак и припрема нацрт решења за исељење бесправно 
усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеној згради; води евиденцију 
скупштина станара стамбених зграда на територији локалне самоуправе; издаје уверења о 
образовању скупштине зграде и избору председика. 
 Води евиденцију свих пословних, стамбених, комуналних објеката и станова у својини 
општине, врши упис истих у катастар непокретност и врши редовну контролу плаћања 
закупа о чему редовно извештава Председника општине и Начелника општинске управе. 
 Води управни поступак у области имовинско-правних послова у односу на стамбене и 
пословне објекте и поступа по захтевима из комуналне и стамбене делатности.Устројава и 
ажурира евиденцију о јавној својини Општине, предузећа и установа чији је оснивач општина 
у делу који се односи на комуналне, стамбене и пословне објекте. Израђује нацрте и 
предлоге свих уговора о располагању стамбеним, пословним и комуналним објектима у 
својини Општине, као и нацрте и предлоге  уговора о закупу јавних површина по плану 
распореда постављања монтажних објеката и спроведеног поступка доделе јавне површине 
у закуп, доноси решења о постављању мањих монтажних и других привремених објеката на 
јавним површинама. Води управни поступак по захтевима странака за доделу и откуп 
станова чији је власник Општина и сачињава текст уговора о откупу станова, води управни 
поступак исељења бесправно усељених лица у станове или заједничке просторије у 
стамбеним зградама.  Израђује нацрте аката из ове области за потребе Скупштине, прати 
прописе из области  стамбених послова и прати прописе чија је имплементација неопходна 
у поступку припреме и доношења аката из ове области.  Обавља и друге послове у складу 
са законом и прописима.  

 Води управни поступак и доноси решења у управном поступку. 

 Обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника 
Општинске управе.  

Услови: стечено високо образовање из научне области правних наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,  мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, завршен приправнички стаж, или најмање пет година проведених у радном 
односу код послодавца, познавање рада на рачунару.“ 
  
 Досадашња тачка 21. постаје тачка 22. и све тако редом до тачке 36. која постаје 
тачка 37. 
  
 У Одељку „8.1.4. Одељење за Општу управу, заједничке послове, послове органа 
општине, друштвене делатности и људске ресурсе“, у досадашњој тачки 33. „Послови 
радних односа запослених и послови утврђивања права на борачко-инвалидску заштиту“, у 
ставу два, описа посла накрају реченице  бришу се  речи:„издаје уверења о животу за 
кориснике иностраних пензија, за издржавана лица уверења о издржавању“ и уместо зареза 
ставља се тачка.“ 
 
 Досадашња тачка 37. „Послови личних стања и приватног предузетништва“, брише 
се. 
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 Тачка 39. Мења се и гласи: 
 

„39.Послови ажурирања бирачких 
спискова и послови личних стања 
грађана 

 

 

            Звање: Млађи саветник број службеника: 1 
 

   Опис посла: Води послове бирачког списка као поверени посао и врши 
његово ажурирање, врши упис у бирачки списак и брисање из тог списка по службеној 
дужности, на основу података из матичних књига, других службених евиденција, јавних 
исправа, непосредног проверавања или по захтеву странке, на основу веродостојних доказа. 
Води посебан бирачки списак за припаднике националних мањина. 
 Води првостепени управни поступак и доноси решења везана за лични статус 
грађана: о накнадном упису у МКР, о исправци или поништају основног уписа у МКР, МКВ, 
МКУ и КД, о промени личног имена, о дозволи за склапање брака преко пуномоћника, о 
дозволи увида у матичне књиге и др.; води првостепени управни поступак у стварима у 
којима није прописана надлежност другог органа; припрема решења о извршавању управних 
аката правних лица, када она нису законом овлашћена да их сама извршавају;  израђује 
извештаје о стању решености предмета управног поступка; доноси решења о упису 
припадника бугарске националне мањине на језику и писму бугарске националне мањине. 
На основу решења брише се упис података о промени пола у МКР. 

   Замењује матичара у његовом одсуству и врши послове вођења матичних 
књига рођених, венчаних и умрлих, уписује у матичне књиге чињенице рођења, закључења 
брака, смрти и друге законом предвиђене чињенице и промене у вези са њим.Врши 
накнадни упис чињеница рођења или смрти или других података који нису могли бити 
уписани у матичну књигу.Помаже у вођењу другог примерка матичних књига на основу 
изворника матичне књиге, стара се о чувању матичних књига, издаје изводе из матичних 
књига и уверења о личном стању грађана и обавља друге послове везане за матичне књиге. 

    Води управни поступак и доноси решења у управном поступку. 
    Обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске 

управе.  
 Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету,положен државни стручни испит, најмање пет 
година проведених у радном односу код послодавца, познавање рада на рачунару.“ 

Члан 2. 
 Овај Правилник о шестој измени Правилника о организацији послова и 
систематизацији радних места у органима и службама опшине Димитровград ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Димитровград“. 
 
 
 Бр. 06-79/2021-15/30-6 
 У Димитровграду, 27.04.2021. године 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                              Владица Димитров, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 1) Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 129/07, 83/14 - други закон, 101/16 - други закон и 47/18), 
члана 40. став 1. тачка 1) Статута општине Димитровград ("Службени лист општине 
Димитровград", број 6/19) и члана 196. Пословника Скупштине општине Димитровград 
("Службени лист општине Димитровград", број 16/19), Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној дана 28.04.2021. године, донела је 

 
 

ОДЛУКА  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ПОСЛОВНИКА  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
Члан 1. 

У Пословнику Скупштине општине Димитровград ("Службени лист општине 
Димитровград", број 16/19) у чл. 57. ст. 5. после речи: „групе“ додају се речи: „писмено или у 
електронском облику“. 

У чл. 57. ст. 7. после речи: „доставља“ додају се речи: „писмено или у електронском 
облику“. 

Члан 2. 
У чл. 59. ст. 3. после речи: „писмено“ додају се речи: „или у електронском облику“. 

Члан 3. 
У чл. 60. ст. 1. после речи: „писменом“ додају се речи: „или у електронском“. 

Члан 4. 
У чл. 68. ст. 2. мења се и гласи: 

„Обавештење о датуму и месту одржавања, дневном реду и материјали за седницу 
сталног радног тела достављају се члановима сталног радног тела најкасније 24 сати пре 
одржавања седнице у штампаном или електронском облику“. 

После ст.4. додаје се ст.5. који гласи:  

„На основу Одлуке председника Скупштине општине, а на основу акта Општинског 
штаба за ванредне ситуације општине Димитровград седнице сталних радних тела могу се 
одржавати путем видео конференције или телефонским путем.“. 

Члан 5. 
У чл. 71. ст. 1. после речи: „подноси“ додају се речи: „у писаном или у електронском 

облику“. 

Члан 6. 
У чл. 77. став 2. и 3. мењају се и гласе: 

„Одбор предлаже и припрема предлоге аката за избор, именовања, постављења и 
разрешења лица које бира, именује или поставља Скупштина, за које посебним актима није 
предвиђен други предлагач. 

Одбор предлаже и припрема предлоге аката за избор, именовања, постављења и 
разрешења чланова органа и представника Општине у органе одређене законом и 
Статутом, за које није предвиђено предлагање од стране других органа.“. 
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Члан 7. 
У чл. 96. ст. 2. додаје се алинеја трећа која гласи:  

„- седнице које се одржавају у ванредним околностима електронским путем, путем 
видео конференције или телефонски.“. 

Члан 8. 
У чл. 99. ст. 1. број: „ 99.“ замењује се бројем: „98.“. 

У ст. 2. број: „ 152.“ замењује се бројем: „151.“. 

Члан 9. 
У чл. 103. ст. 1. мења се и гласи:  

„Председник Скупштине или подносилац захтева писаним путем или у електронском 
облику одређује дан, час и место одржавања седнице Скупштине, са предлогом дневног 
реда, најмање 7 дана пре дана за који се сазива седница.“. 

Члан 10. 
У чл. 104. ст. 2. после речи: „ситуације“ додају се речи: „и одржавање ванредне 

седнице СО-е“. 

Члан 11. 
У чл. 105. ст. 2. број: „103.“  замењује се бројем: „102.“. 

Члан 12. 
У чл. 106. ст. 1. после речи: „доставља“ додају се речи: „у писменом или у 

електронском облику“. 

Члан 13. 
У чл. 107. ст. 2. после речи: „управе“ додају се речи: „или у електронском облику на 

меил адреси Скупштине општине“. 

Члан 14. 
У чл. 114. после ст. 2. додаје се нови ст. 3. који гласи: 

„Када се седнице одржавају путем видео конференције или телефонски кворум се 
утврђује службеном белешком по утврђивању броја одборника који учествују на седници коју 
потписују председник СО-е и секретар СО-е.“  

Досадашњи ст. 3. постаје ст. 4, а ст. 4. постаје ст. 5. 

Члан 15. 
У чл. 115. после ст. 2. додаје се ст. 3. који гласи:  

„Када се седнице одржавају путем видео конференције или телефонски кворум се 
утврђује службеном белешком по утврђивању броја одборника који учествују на седници коју 
потписују председник СО-е и секретар СО-е. “ . 

Члан 16. 
У чл. 129. ст. 1. број: „129.“  замењује се бројем: „128.“. 

Члан 17. 
У чл. 131. ст. 3. после речи: „обавестиће“ додају се речи : „писмено или у 

електронском облику“. 
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Члан 18. 
У чл. 133. ст. 2. мења се и гласи: 

„О дану , месту и часу наставка прекинуте седнице из става 1. овог члана, председник 
Скупштине обавештава одборнике одмах по прекиду седнице или накнадно, у писаном или 
електронском облику.“. 

Члан 19. 
У чл. 137. ст. 1. број: „137.“  замењује се бројем: „130.“. 

Члан 20. 
У чл. 142. ст. 1. т. 9. уместо речи: „градских“ стоји реч: „општинских“. 

Члан 21. 
У чл. 143. после ст. 2. да се дода нови ст. 3. који гласи: 

„Када се седнице одржавају путем видео конференције или телефонски кворум се 
утврђује службеном белешком по утврђивању броја одборника који учествују на седници коју 
потписују председник СО-е и секретар СО-е.“. 

Досадашњи ст. 3. постаје ст. 4, а ст. 4. постаје ст. 5. 

У чл. 143. после ст. 9. додаје се нови ст. 10. који гласи :  

„Када се седнице одржавају путем видео конференције или телефонски гласање се 
утврђује службеном белешком по утврђивању броја одборника који учествују на седници коју 
потписују председник СО-е и секретар СО-е.“.  

Досадашњи ст. 10. постаје ст. 11. 

Члан 22. 
У чл. 151. ст. 1. број: „151.“  замењује се бројем: „150.“. 

Члан 23. 
У чл. 165. ст. 3. број: „3.“  замењује се бројем „2.“. 

Члан 24. 
Назив XI поглавља мења се и гласи:  

„XI РАД СКУПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ НЕПОСРЕДНЕ РАТНЕ ОПАСНОСТИ, РАТНОГ 
СТАЊА, ВАНРЕДНОГ СТАЊА ИЛИ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ“. 

Члан 25. 
После чл. 174. додају се чланови 174а – 174г, који гласие: 

“Члан 174а 

„У случају ванредне ситуације на територији Р.Србије или на територији општине 
када не постоји могућност да се одржи редовна седница , односно забрана окупљања већег 
броја лица у затвореном простору, председник Скупштине на основу акта Општинског штаба 
за ванредне ситуације општине Димитровград припрема и заказује седницу која се одржава 
путем видеоконференције или телефонски. 

За седнице које се одржавају путем видео конференције примењује се одредбе од 
чл.96. до чл.147. овог Пословника које су примењиве због начина одржавања седнице. 

Општинска управа је дужна да изврши набавку свих неопходних техничких средстава 
(рачунарска опрема и друго) потребних за одржавање седнице путем видео конференције. 

 



Број 28. 29.04.2021. године „Службени лист општине Димитровград“ СТРАНА 9 
                                                                                                                   

 

Члан 174б 

Председник Скупштине обавештава у писменом или електронском облику шефове 
одборничких група и одборнике који не припадају ни једној одборничкој групи о разлозима 
заказивања и одржавања седнице путем видео конференције најкасније у року од 24 часа 
пре одржавања седнице. 

Председник Скупштине одређује дан место и час одржавања седнице. 

Председник Скупштине, секретар Скупштине, председник општине, шефови 
одборничких група, одборници који не припадају ни једној одборничкој групи и обрађивачи 
тачака које су на дневном реду заједно прате ток седнице путем видео конференције. 

Председник Скупштине, секретар Скупштине и шефови одборничких група потписују 
Записник. 

Члан 174в 

Уколико не постоје услови за одржавање седнице путем видео конференције, 
прдседник Скупштине може заказати телефонску седницу када постоје оправдани разлози 
за одржавање седнице. 

За поступак заказивања и одржавања телефонске седнице се примењују одредбе 
чл.174а и 174б овог Пословника. 

Председник Скупштине или секретар Скупштине позива телефоном преко 
спикерфона сваког одборника засебно да се изјасни хоће ли да дискутује о тачки дневног 
реда, и на крају се изјашњава како гласа предвиђено чл.143. овог Пословника. 

Члан 174г 

После одржане седнице путем видео конференције или телефонске седнице 
председник Скупштине у року од 24 часа од завршетка седнице преко средстава јавног 
информисања обавештава јавност о одржаној седници и донесеним актима на седници како 
би се обезбедила јавност рада Скупштине путем писменог саопштења или конференције за 
медије. 

Секретар Скупштине је дужан да организује да сва донесена акта на седници буду 
објављени на интернет страници општине Димитровград најкасније у року од 24 часа од 
завршетка седнице из става 1. овог члана. 

 

Члан 26. 
У чл. 177. ст. 5. број: „3.“  замењује се бројем „4.“. 

 

Члан 27. 
У чл. 178. ст. 4. после речи: „председник“ додају се речи: „или заменик председника“. 

 

Члан 28. 
У року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, Одбор за прописе и управу 

утврдиће пречишћен текст Пословника општине Димитровград и исти ће бити објављен у 
„Службеном листу општине Димитровград”. 
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Члан 29. 
            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Димитровград". 

 
Број: 06-67/2021-17/6-1 
У Димитровграду, дана 28.04.2021. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

 
                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                     Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 12. став 2. 
тачка 1. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/2019), 
Скупштина општина Димитровград, на седници одржаној 28.04.2021. године, донела је 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗДАВАЊУ БИЛТЕНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
Члан 1. 

Ради доступности информација о раду Општине Димитровград, јавних предузећа и 
јавних установа чији је оснивач Општина, Општина Димитровград издаје билитен. 

Члан 2. 

Назив билтена је „Билтен Општине Димитровград“ (у даљем тексту: Билтен). 

Члан 3. 

Садржај Билтена треба да омогући: 

- пружање информација о раду органа Општине Димитровград, јавних предузећа и 
јавних установа чији је оснивач Општина; 

- унапређење комуникације са грађанима и привредним субјектима; 
- представљање потенцијала општине Димитровград; 
- јачање поверења између локалне самоуправе и грађана; 
- повећање транспарентности и доступности информација. 

Члан 4. 

Билтен уређују руководиоци органа Општине Димитровград. 

Члан 5. 

Билтен излази на српском и бугарском језику. 

Члан 6. 

Билтен се издаје у штампаном облику и у електронском облику у ПДФ формату. 

Штампани облик Билтена и електронски облик Билтена су идентични и представљају 
званична издања. 

Електронски облик Билтена се поставља на званични сајт Општине. 

Члан 7. 

Средства за издавање Билтена се обезбеђују у буџету Општине Димитровград. 

Члан 8. 

Билтен је бесплатан и дистрибуира се у свим насељеним местима општине 
Димитровград. 

Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине 
Димитровград“. 

Бр. 06-67/2021-17/6-3 
У Димитровграду, 28.04.2021. година 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                  Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 2., 5., 6. и 13. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", 
бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 
72. и 98. Закона о водама ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 
закон и 47/2018), члана 39. Закона о прекршајима  ("Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016, 
98/2016 - одлука УС, 91/2019 и 91/2019 - др. закон) и члана 40. став 1. тачка 20) Статута 
општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/2019), Скупштина општине 
Димитровград, на седници одржаној дана 28.04.2021. године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке о водоводу и канализацији 

 
 

Члан 1. 
У Одлуци о водоводу и канализацији („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 7/18) у 

члану 37. став 1. после тачке 9. додаје се нова тачка 10. која гласи: 
 

10. Корисник комуналних услуга дужан је да, без одлагање, а најкасније у року од 30 дана од 
дана настанка промене, пријави сваку промену од значаја за исправност евиденције 
обвезника и објекта, ради регулисања ставрног стања евиденције корисника комуналних 
услуга. 

Члан 2. 
У Одлуци о водоводу и канализацији („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 7/18) члан 

55. мења се и гласи: 
„Члан 55. 

Накнаде за извршене комуналне услуге, могу бити ослобођени корисници који 
примају социјалну помоћ, на предлог Центра за социјални рад, само у случају ако накнаду за 
та лица ЈП „Комуналац“ Димитровград исплати општина Димитровград. 

Право из става 1. овог члана припада породици односно појединцу ако живи сам у 
домаћинству под условом да су једини корисници на водомеру, без обзира да ли су 
власници, закупци или корисници стана у стамбеној згради или приватне куће .  

Корисници су дужни да ЈП „Комуналац“ Димитровград доставе доказ да су власници, 
закупци или корисници стана у стамбеној згради или приватне куће . Као доказ корисници 
достављају одговорајући уговор или други валидан документ на основу кога се може 
утврдити да испуњавају услов из ст.2. овог члана . 

 Корисници су обавезни да се упишу у евиденцији корисника комуналних услуга ЈП 
„Комуналац“ Димитровград. 

Ослобађање од плаћања утрошене воде, ограничено је на 3м3 за појединца и 3м3 
по члану породице, а највише 10 м3 за породицу. 

 
Средства за регулисање права из става 1. овог члана обезбеђују се у буџету општине 

Димитровград. 
 
Центар за социјални рад Димитровград је у обавези да ЈП „Комуналац“ Димитровград 

благовремено доставља списак корисника који примају социјалну помоћ које предлаже за 
ослобађање накнаде за извршене комуналне услуге. 

 
Носилац права коришћења објекта, односно, сопственик објекта и други корисници 

објекта дужни су да омогуће приступ овлашћеним радницима комуналног предузећа у 
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објекту, односно, на земљишту које припада објекту ради очитавања и контроле 
исправности водомера, унутрашњих инсталација водовода и канализације, као и водомерне 
и ревизионе шахте.“ 
 

Члан 3.  
У Одлуци о водоводу и канализацији („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 7/18) у 

члану 63. став 1. после тачке 9. додаје се нова тачка 12. која гласи: 
 

13. ако корисник комуналних услуга у року од 30 дана од дана настанка промене, не пријави 
сваку промену од значаја за исправност евиденције обвезника и објекта корисника 
комуналних услуга. 
 

Члан 4.  
 

Члан 71. мења се и гласи: 
"Члан 71. 

„Новчаном казном у фиксном износу од 250.000,00 динара казниће се за прекршај 
Комунално предузеће, ако. 

1. не поступи у складу са одредбама члана 7. став. 7. и став 19. ове Одлуке; 
2. не поступи у складу са одредбама члана 18. став 2. ове Одлуке; 
3. не поступи у складу са одредбама члана 22. ове Одлуке; 
4. не поступи у складу са одредбама члана 24. ове Одлуке; 
5. не поступи у складу са одредбама члана 25. ове Одлуке; 
6. не поступи у складу са одредбом члана 26. став 3. ове Одлуке; 
7. не поступи у складу са одредбом члана 27. став 4. ове Одлуке; 
8. не поступи у складу са одредбама члана 28. ове Одлуке; 
9. не поступи у складу са одредбом члана 29. став 3. ове Одлуке; 
10. не поступи у складу са одредбама члана 32. ове Одлуке; 
11. не поступи у складу са одредбама члана 33. ове Одлуке; 
12. не поступи у складу са одредбама члана 34. ове Одлуке; 
13. не поступи у складу са одредбом члана 36. став 1. тачка 1-12. ове Одлуке; 
14. не поступи у складу са одредбама члана 39. став 1. ове Одлуке; 
15. не поступи у складу са одредбама члана 42. став 3. ове Одлуке; 
16. не поступи у складу са одредбама члана 44. став 1. и 2. ове Одлуке; 
17. не поступи у складу са одредбама члана 51.  ове Одлуке; 
18. не поступи у складу са одредбом члана 53. став 2. ове Одлуке; 
19. не поступи у складу са одредбама члана 57. ове Одлуке; 
20. не поступи у складу са одредбама члана 58. став 2. ове Одлуке; 
21. не поступи у складу са одредбама члана 59. ове Одлуке; 
22. не поступи у складу са одредбама члана 60. став 1. и 2. ове Одлуке; 
23. не поступи у складу са одредбама члана 63. ове Одлуке; 
 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се за прекршај одговорно лице у 

Комуналном предузећу новчаном казном у фиксном износу од  25.000,00 динара.” 
 

Члан 5. 
Члан 72. мења се и гласи: 

“Члан 72. 
Новчаном казном у фиксном износу од 250.000,00 динара, казниће се за прекршај 

правно лице као инвеститор (корисник), односно новчаном казном у фиксном износу од 
25.000,00 динара одговорно лице у правном лицу, ако: 

1. не поступи у складу са одредбом члана 6. став 7. ове Одлуке; 
2. не поступи у складу са одредбама члана 9. ове Одлуке; 
3. не поступи у складу са одредбом члана 13. ове Одлуке; 
4. не поступи у складу са одредбама члана 14. ове Одлуке; 
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5. не поступи у складу са одредбама члана 15. став 1. ове Одлуке; 
6. не поступи у складу са одредбама члана 16.  ове Одлуке; 
7. не поступи у складу са одредбама члана 19. ове Одлуке; 
8. не поступи у складу са одредбама члана 26. ове Одлуке; 
9. не поступи у складу са одредбама члана 27. став 6. - 10. ове Одлуке; 
10. не поступи у складу са одредбама члана 28. ове Одлуке; 
11. не поступи у складу са одредбама члана 29. став 1. тачка 1.-18. ове Одлуке; 
12. не поступи у складу са одредбама члана 35. ове Одлуке; 
13. не поступи у складу са одредбама члана 37. став 1. тачка 1.-9. ове Одлуке; 
14. не поступи у складу са одредбама члана 38. став 1. тачка 1.-11. ове Одлуке; 
15. не поступи у складу са одредбом члана 40. став 3. ове Одлуке; 
16. не поступи у складу са одредбама члана 42. став 1. ове Одлуке; 
17. не поступи у складу са одредбом члана 55. став 3. ове Одлуке; 
18. не поступи у складу са одредбама члана 62. ове Одлуке; 
19. не поступи у складу са одредбом члана 65. став 1. ове Одлуке; 
20. не поступи у складу са одредбом члана 69. став 4. ове Одлуке. 
 
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник као корисник, односно 

инвеститор, новчаном казном у фиксном износу од 250.000,00 динара. 
 
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице као корисник, односно 

инвеститор, новчаном казном у износу од 25.000,00 динара.“ 
 
 

Члан 6. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Димитровград.“ 
 
 
 
Број: 06-67/2021-17/6-4 
У Димитровграду, дана 28.04.2021. године 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
          Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 2. став 1. тачка 8) и члана 3. став 1. тачка 8) Закона о комуналним 

делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 12. став 1. тачка 
11) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 91/19) и члана 40. став 1. тачка 20) 
Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/2019), Скупштина 
општине Димитровград, на седници одржаној дана, 28.04.2021. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „КОМУНАЛАЦ” 
ДИМИТРОВГРАД ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком додељује се искључиво право Јавном предузећу „Комуналац” 
Димитровград чији је оснивач општина Димитровград за обављање делатности одржавања 
јавног осветљења на коју се не примењује Закон о јавним набавкама.  

 
Члан 2. 

 
Јавном предузећу „Комуналац“ Димитровград додељује се искључиво право на 

обављање делатности одржавање јавног осветљења на територији општине Димитровград, 
осим на локацијама где је општина Димитровград у склопу инвестиције новог лед система 
јавног осветљења обезбедила  дугогодишње гаранције за одржавање истог.  

Јавном предузећу „Комуналац“ Димитровград додељује се искључиво право на 
обављање делатности одржавање јавног осветљења на територији општине Димитровград, 
осим на локацијама где је општина Димитровград у склопу инвестиције новог лед система 
јавног осветљења обезбедила  дугогодишње гаранције за одржавање истог у трајању од 5 
година. 

 
Члан 3. 

 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о додељивању искључивог 

права Јавном предузећу „Комуналац” Димитровград за обављање делатности 
обезбеђивање јавног осветљења на територији општине Димитровград („Сл. лист општине 
Димитровград“, бр.6 /2020). 

 
Члан 4. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Сл. лист општине 

Димитровград''. 
 

Број: 06-67/2021-17/6-5 
У Димитровграду, 28.04.2021. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

                       ПРЕДСЕДНИК, 
                               Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 26. став 1. тачка 3. и члана 27. став 9. Закона о јавној својини („Сл. 

гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20) и 
члана 40. став 1. тачка 38) Статута општине Димитровград („Сл. лист општине 
Димитровград“, бр. 6/19), Скупштине општине Димитровград, на седници одржаној дана 
28.04.2021. године, донела је: 
 

ОДЛУКУ 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРЕНОСА ПОКРЕТНЕ  ИМОВИНЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ                 

ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

Члан 1. 
 
        Покреће се поступак преноса покретне имовине из јавне својине општине Димитровград 
у јавну својину Републике Србије. 
 

Члан 2. 
 
        Предмет преноса  из члана 1. ове Одлуке су нисконапонске мреже и стубне трафо 
станице из својине општине Димитровград у својину Републике Србије  без накнаде и то:  
 
1.Стубна трафо станица 10/40 кв  Козарица 
2.Нисконапонска мрежа 0.4 кв „Козарица“  
3. Нисконапонска мрежа 0.4 кв „Мујин вир“ ,  „ Петрлашки пут“ Димитровград 
4.Нисконапонска мрежа 0.4 кв „ Сателит „ ,  „ Кандина бара“ Димитровград 
5. Нисконапонска мрежа 0.4 кв „ Панчина махала-Реон сребрна  „Село Жељуша  
6.Нисконапонска мрежа „„ Петрлашки пут“ Димитровград    „  
7. Нисконапонска мрежа „ машински парк – резервоар  ( 24.04.2005 год )„Димитровград 
8. Нисконапонска мрежа „ Дрен –село искровци ( 27.04.2005 год ) „, 
9. Нисконапонска мрежа „ викенд насеље Ивкове воденице „  
10. Нисконапонска мрежа „ Долња Невља „ 
11. Нисконапонска мрежа „ Белинци и Бирјановци –Бански Дол (26.04.2005 год )„ 
12. Нисконапонска мрежа „ од ТЦ Липинци до село Бачево „ ( 14.04.2006 ) 
13. Нисконапонска мрежа „доградња НН мреже Скрвеница „ 
14. Нисконапонска мрежа“ Дел – Долња Невља „ 
15. Стубна трафо станица 10/0.4 кв  „ Евро гас „ Белеш ( 11.03.2008 год ) 
16.Стубна трафостаница 10/0,4 КВ „ Плитки бунар –с Лукавица „ 
17. Стубна трафостаница 10/0,4 КВ „ Петрлашки пут“ у Димитровграду 
18 .Стубна трафостаница 10/0,4 КВ „Вућине њиве „ с .Сливница  
19. Нисконапонска мрежа „ Зелена и сточна пијаца „ Димитровград 
20 . Нисконапонска мрежа „ Јаз „ Димитровград 
21. Нисконапонска мрежа „ доградња нн Мреже Врла Падина „ Било 
22 Стубна трафо станица 10/0,4 КВ и нисконапонска мрежа „ Буков Дол“ 
23. Нисконапонска мрежа „ доградња НН мреже  Гарваница „ Скрвеница 
24.Нисконапонска мрежа „ доградња НН мреже Мујин Вир „Димитровград 
 

Члан 3. 
 
        Ради преноса права својине на непокретностима из члана 2. ове Одлуке у јавну својину 
Републике Србије , по окончању поступка код Дирекције за имовину Републике Србије и 
Владе Републике Србије, Дирекција за имовину ће извршити упис права својине код 
надлежног органа. 
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Након уписа имовине из члана 2 ове одлуке у јавну својину Републике Србије 
Дирекција за имовину Републике Србије извршиће пренос права на коришћење и 
управљање јавном предузећу „Електропривреда Србије“.  
 

Члан 4. 
 
           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Димитровград“. 
 
 
Број: 06-67/2021-17/6-6 
У Димитровграду, дана 28.04.23021. године. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 
 

                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                               Зоран Ђуров, с.р.  
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 На основу члана 27. став 10., члана 28. став 2., члана 29. став 1. и став 4. Закона о 
јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон, 
108/2016, 113/2017 и 95/2018),   члана 3. 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, 
99/2015, 42/2017, 94/2017 и 16/2018), члана 99. став 2., члана 100. став 6б Закона о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020) члана 5. став 1., члана 15. став 2. и 
члана 16. став 1. Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у 
јавној својини општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 10/2021), члана 
13. став 1, члана 27. и члана 35. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. лист општине 
Димитровград“, бр. 10/2021) и члана 40. став 38. Статута општине Димитровград (''Сл. лист 
општине Димитровград“ бр. 6/2019), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној 
28.04.2021. године,  доноси: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о отуђењу катастарске парцеле бр. 505/8 КО Димитровград из јавне својине општине 

Димитровград  
непосредном погодбом 

 
 

Члан 1. 
 Отуђује се непокретности из јавне својине општине Димитровград  и то – кп. бр. 505/8 
уписана у ЛН.бр. 926 КО Димитровград, потес Градина, укупне површине 4978 м2, по врсти: 
градско грађевинско земљиште, по култури: земљиште под зградом и другим објектом у 
површини од 101 м2; врт 1. класе у површини од 2138 м2 и грађевинска парцела у површини 
од 2739 м2, јавна својине општине Димитровград, ул. Балканска бр. 2 са уделом од 1/1. 
 

Члан 2. 
 Непокретност из члана 1. овог Решења, из јавне својине општине Димитровград 
отуђује се непосредном  погодбом купцу, Ристић Јовици из Димитровграда, ул. Омладинских 
бригада бр. 23. 
 

Члан 3. 
 Тржишну вредност непокретности из члана 1. овог Решења одредио је лиценцирани 
проценитељ Љиљана Илић Андрејевић, са лиценцом за вршење процене вредности 
непокретности Министарства финансија Републике Србије, регистарски број 094. 
Процењена тржишна вредност у Извештају о процени тржишне вредности непокретности бр. 
400-573/2021-15, израђеног 14.01.2021. године, износи 470 динара по метру квадратном уз 
напомену да цена не укључује поједине таксе и порезе. 
 На основу извештаја о процени тржишне вредности непокретности  бр. 400-573/2021-
15 и имовинских интереса које Општина Димитровград има на предметној непокретности, 
понуђена и са купцем усаглашена вредност непокретности из члана 1. овог Решења износи 
3.733.500,00 динара односно 750 динара по метру квадратном. 
 Купопродајну цену из става 2. овог члана, купац Ристић Јовица дужан је да уплати на 
рачун Oпштине Димитровград, у три једнаке рате. 
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 Прву рату купац је дужан да плати у року од 15 дана од дана достављања Решења о 
отуђењу грађевинског земљишта, другу у року од 6 месеци од доспелости прве и трећу у 
року од 6 месеци од доспелости друге рате. Купац може своју обавезу испунити и пре 
доспелости преосталих рата.“ 
 

Члан 4. 
 У случају пропуштања плаћања у року, Општина Димитровград позива купца да своју 
обавезу испуни у накнадном року од 15 дана од дана достављања позива. Уколико купац 
своју обавезу не измири ни у накнадно задатом року, Општина Димитровград може 
раскинути Уговор о отуђењу непокретности и може од купца захтевати надокнаду штете.  

 
Члан 5. 

 Најкасније у року од 30 дана од дана достављања овог Решења купцу, закључиће се 
Уговор о отуђењу непокретности непосредном погодбом. 
 Уговор из претходног става потписује у име општине Димитровград, Председник 
општине Димитровград, након прибављеног мишљења Општинског правобраниоца.  
 Уговор подлеже судској овери.  

 Даном закључења Уговора о отуђењу између Општине Димитровград као продавца и 
Ристић Јовице као купца, раскидају се важећи уговори о закупу и анекси на предметној 
парцели. 
 Најкасније до закључења Уговора о отуђењу купац је дужан да измири сва претходна 
дуговања по основу важећих Уговора о закупу и анексу које има са Општином 
Димитровград.Након исплате закупнине, надлежна служба Општинске управе издаје 
потврду о измиреним закупнинама. 
 

Члан 6. 
 По уплати прве рате, уговорне стране из Уговора о отуђењу грађевинскох земљишта 
извршиће предбележбу са одложним условом у Служби за катастар непокретности.  
 Купац је дужан да приложи одговарајуће средство обезбеђења.  

 
Члан 7. 

 Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“.   
 Ово Решење је коначно даном доношења. 
Брoj: 06-67/2021-17/6-7 
У Димитровграду, 28.04.2021. 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 (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 129/07, 83/14 - други закон, 101/16 - други закон и 47/18), 
члана 40. став 1. тачка 6) Статута општине Димитровград ("Службени лист општине 
Димитровград", број 6/19), мере под редним бројем 17.1.6. ЛАП-а, Методологије за праћење 
и извештавање о примени ЛАП-а и предлога Радног тела за праћење примене ЛАП-а 
Општине Димитровград, Скупштина општина Димитровград, на седници одржаној 
28.04.2021. године, донела је 

 
ПРАВИЛНИК 

ЗА ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О ПРИМЕНИ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА 
ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
 

Члан 1. 
Свака јавна политика треба да садржи механизмеза праћење спровођења активности 

које су том политиком предвиђене (мониторинг),као и механизме за праћење испуњености 
циљева, односно процену ефеката које је та јавна политика постигла (евалуација).Ови 
механизми су подједнако важни као и само спровођење тих политика, јер је једино на тај 
начин могуће дати одговор на питање да ли је јавна политика испунила сврху због које је 
усвојена и због које се спроводи. 
 

Члан 2. 
Правилник за праћење и извештавање о примени ЛАП-а општине Димитровград(у 

даљем тексту Правилник) заснива се на методологији израде ЛАП-а, а урађен је у складу са 
Методологијом за праћење и извештавање о примени ЛАП-а која је представљена од стране 
Агенције за борбу против корупције. 

 
С обзиром на то да у процесу праћења и извештавања учествује велики број актера 

из Општине Димитровград ,Правилник обухвата следеће елементе: 
 

 Правни оквир за усвајање 
 Обавезе и одговорности актера укључених у праћење и извештавање о 

примени ЛАП-а; 
 Поступак праћења примене ЛАП-а; 
 Прикупљање података и информација о стању и статусу мера и активности 

прописаних ЛАП-ом из званичних и алтернативних извора информација; 
 Покретање сопствених иницијатива, пружање савета и мишљења у вези са 

применом ЛАП-а и реаговања на представке поднете због сумње у 
непоштовање или непримењивање ЛАП-а; 

 Извештавање о примени ЛАП-а; 
 Начин предлагања евентуалне ревизије ЛАП-а у складу са променама 

утврђеним у процесу праћења; 
 Укљученост других актера и јавности у праћење примене ЛАП-а; 
 Успостављање базе података за праћење реализације ЛАП-а. 

 
Члан 3. 

ПРАВНИ ОКВИР ЗА УСВАЈАЊЕ 
 
Локални антикорупцијски план, као стратешка локална јавна политика за спречавање 

корупције и унапређење одговорног и доброг управљања, већ у току свог планирања 
трасира пут и предвиђа механизме за његово праћење. Наиме, као саставни део садржи 
област 17 под називом Обезбеђивање правних, институционалних, организационих и 
техничких претпоставки за координацију спровођења и праћење примене ЛАП-а, а која 
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предвиђа успостављање механизма за: 
 

1. Координацију примене ЛАП-а унутар и између органа ЈЛС и њихових организационих 
јединица, 

 
2. Формирање независног тела за праћење примене ЛАП-а (у даљем тексту: Тело). 

 
Осимтога, ЛАП каомеруброј17.1.6.предвиђаиобавезуусвајањаактаопраћењупримене 

ЛАП-а како би се ова активност спроводила на систематски, организован и унапред 
предвидив и предвиђен начин. 

 
Имајући у виду сложеност механизма мониторинга и велики број укључених актера, 

од којих неки припадају систему локалне самоуправе као таквом (одговорни субјекти, 
координатор), док су неки у свом раду релативно независни од тог система (Тело за праћење 
примене ЛАП-а), пожељно је да Правилник о праћењу примене ЛАП-а усвоји скупштина 
општине Димитровград као њен највиши орган, позивајући се на Одлуку о усвајању ЛАП-а 
или на Одлуку о образовању Тела. На тај начин би се осигурало да сви органи и службе 
Општине Димитровград  буду обухваћени обавезама из овог Правилника. 

 
Члан 4. 

ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ АКТЕРА УКЉУЧЕНИХ У ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О 
ПРИМЕНИ ЛАП-А 

 
Праћење (мониторинг) примене ЛАП-а је систематично и континуирано сакупљање, 

анализирање и презентовање података о процесу примене ЛАП-а у сврху мерења напретка 
у извршењу активности, спровођењу мера и остварењу постављених циљева, уз помоћ 
утврђених индикатора, као и предузимања одговарајућих корективних мера ради 
квалитетније примене ЛАП-а и остварења очекиваних резултата у циљу смањења ризика од 
настанка корупције. У процес су укључени следећи актери уз опис њихових обавеза и 
одговорности. 

 
 Одговорни субјекти су дефинисани самим ЛАП-ом и задужени су за извршавање 
мера и активности у оквиру одговарајућих области, на начин и у року прописаном ЛАП-ом, 
као и за достављање података и редовно информисање координатора о примени ЛАП-а. 

Дужни су и да благовремено обавештавају координатора о препрекама, проблемима, 
изменама у приступу или начину извршења обавеза из ЛАП-а, као и о разлозима за 
кашњење у реализацији активности и мера у односу на планиране рокове.Одговорни 
субјекти имају обавезу да благовремено достављају припремљене документе и доказе о 
извршењу обавеза координатору ЛАП-а, који их затим обједињује и прослеђује на 
разматрање Телу, као и да поступају по питањима и препорукама Тела у циљу унапређења 
ефикасности, начина и квалитета примене ЛАП-а.Одговорни субјекти могу да иницирају и 
измену ЛАП-а у складу са својим искуством и праксом у његовој имплементацији. 

 
Координатор ЛАП-а је лице запослено у органу Општине Димитровград које је 

задужено за прикупљање и обједињавање информација и документације о спровођењу 
активности из ЛАП-а, за подсећање одговорних субјеката на поштовање рокова прописаних 
ЛАП-ом, као и за посредовање у комуникацији и размени информација између одговорних 
субјеката и чланова Тела.  

Координатор редовно комуницира са одговорним субјектима, прати њихов рад на 
примени ЛАП-а и подсећа одговорне субјекте на рокове.Координатор користи базу података 
о мерама, активностима, роковима и одговорним субјектима, у којој уноси статус сваке мере 
и активности, како би посао координације могао бити квалитетно обављен.Дакле, 
координатор ЛАП-а представља спону између субјеката одговорних за реализацију ЛАП-а и 
Тела, благовремено прикупља, обједињује и доставља члановима Тела податке, 
документацију и друге неопходне материјале у складу са прописаном динамиком. 
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Тело за праћење примене ЛАП-а је независно тело чији су чланови изабрани на 

јавном конкурсу, а које има следеће надлежности: усваја акта о свом раду, утврђује интерну 
поделу улога и одговорности за праћење одређених области, активности и мера, одржава 
редовне седнице и тематске састанке отворене за јавност, позива гостујуће говорнике, 
стручна лица, представнике организација цивилног друштва, институције од значаја за 
локалну заједницу, представнике медија и друге битне актере на тематске седнице, 
консултује алтернативне изворе података, прегледа и анализира податке, информације о 
току процеса, поштовању рокова и напретку у примени ЛАП-а, прати реализацију 
активности, мера и циљева из ЛАП-а, анализира и даје квалитативну оцену реализованих 
активности, мера и постигнутих резултата и квалитативну оцену пристиглих докумената који 
су резултат примене ЛАП-а (достављених од стране координатора примене ЛАП-а), 
припрема периодичне извештаје које упућује одговорним субјектима за реализацију мера и 
активности, јавно представља резултате примене ЛАП-а и информише медије о свом раду, 
даје препоруке за унапређење, прима представке о непримењивању или кршењу ЛАП-а, 
прима предлоге и иницијативе грађана и других заинтересованих страна и поступа са њима 
на начин и у року прописаном актом о праћену примене ЛАП-а, промовише иницијативе за 
сузбијање корупције у локалној заједници, информише доносиоце одлука на локалном нивоу 
о проблемима и изазовима у области борбе против корупције и предлаже иновативна 
решења, унапређења и ревидирање ЛАП-а, скупштини општине доставља и представља 
годишњи и финални извештај о праћењу и обавља друге послове који се односе на праћење 
и извештавање о примени ЛАП-а. 

 
Технички секретар Тела је лице запослено у органу Општине Димитровград које 

пружа професионалну, стручну и административно-техничку подршку Телу, организује 
састанке и друге активности Тела, учествује у припреми позивних писама и дневног реда за 
редовне седнице и тематске састанке (отворене седнице) Тела, учествује у припреми 
материјала за рад чланова Тела, учествује у прикупљању информација из алтернативних 
извора података, води записник и учествује у припреми извештаја о одржаним редовним 
седницама и тематским састанцима Тела, прикупља и води евиденцију о пристиглим 
представкама, захтевима, предлозима и иницијативама грађана и чланова Тела, учествује у 
припреми података, информација, текстова и документације о раду Тела за објављивање на 
веб-сајту општине и, по потреби, обезбеђује другу техничку и професионалну подршку Телу. 
Ангажовање техничког секретара је обавеза Општине Димитровград, иако ово лице 
суштински сарађује са Телом. Ангажовање техничког секретара спада у обавезу Општине 
Димитровград  дефинисану тачком17.1.4. ЛАП-а. 

 
Скупштина општине на првој наредној седници након пријема извештаја о 

спровођењу ЛАП-а расправља о извештају и доноси закључак о расправи. 
 

Члан 5. 
ПОСТУПАК ПРАЋЕЊА ПРИМЕНЕ ЛАП-А 

 
Праћење примене ЛАП-а представља: 

 
1. Утврђивање онога што је спроведено у односу на оно што је предвиђено; 

 
2. Оцену о испуњености онога што је спроведено, и то: 1) у року и 2) на начин како 

је планирано (оцена квалитета спроведеног); 
 

3. Констатацију (евентуалног) одступања и анализу разлога одступања, било у 
смислу рокова, било у смислу начина на који је нешто планирано/ спроведено. 

 
За анализу усклађености и оцену испуњености Тело користи индикаторе дефинисане 

ЛАП-ом. 
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У ЛАП-у се наводе три врсте индикатора који су везани за различите елементе ЛАП-а, 

а који мере различите ствари и имају различиту форму 
 
Више реализованих активности води ка испуњењу мере, а више мера ка испуњењу 

постављеног циља, исту логику прате и индикатори – група испуњених индикатора 
активности говори о испуњености мере, као што и више показатеља испуњености мера води 
ка констатацији да је испуњен један циљ ЛАП-а. 
 

 
Табела 1.Табеларни приказ међусобног односа и везе индикатора из ЛАП-а и одговорних за 

праћење/оцену испуњености/извештавање 
 

Члан 6. 
Праћење ЛАП-а на нивоу активности 

 
На основу извештаја, података и докумената које добије од координатора/одговорних 

субјеката, Тело само потврђује да ли су активности реализоване, односно да ли је испуњен 
индикатор активности.Индикатори активности су једна врста техничког елемента приликом 
процене кључног индикатора, а реч је о индикатору мере. 

Другим речима, није неопходно да се извештавање врши на нивоу активности, 
нарочито имајући у виду да је у великом броју ЛАП-ова једна мера операционализована 
само кроз једну активност, као и да је активност често само у другом облику формулисана 
мера (као конкретно предузет корак у правцу испуњавања активности – на пример: усвојити 
акт – усвојен акт и слично). 

Члан 7. 
Праћење ЛАП-а на нивоу мера 

 
За праћење спровођења ЛАП-а и извештавање кључни елементи су МЕРЕ И 

ИНДИКАТОРИ ИСПУЊЕНОСТИ (КВАЛИТЕТА) МЕРЕ.Другим речима, на основу извештаја, 
података и докумената које добије од координатора/одговорних субјеката, Тело анализира 
да ли је мера испуњена у складу са елементима датим у индикатору испуњености 
(квалитета) мере. 

 
Уколико анализа покаже да су активности/мере у потпуности спроведене тако да 

садрже све оно што је описано у индикатору испуњености (квалитета) мере, Тело оцењује да 
је мера испуњена. 

 
Уколико анализа покаже да су активности/мере спроведене тако да углавном/ 

делимично садрже оно што је описано у индикатору испуњености (квалитета) мере, Тело 
оцењује да је мера делимично испуњена, уз обавезну анализу и приказ одступања и 
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разлога за стварање јаза између спроведене мере и индикатора њене испуњености. 
 
 Веома је важно приказати ову врсту одступања, јер се на основу тога могу објаснити 
(не)оправданост спроведене мере, односно начина на који је спроведена, дати додатне 
препоруке одговорном субјекту, али и извршити ревизија и допуна самог ЛАП-а у 
перспективи.  
 

Тело може констатовати и да није могуће дати оцену испуњености мере. Категорија 
„није могуће дати оцену испуњености“ значи да Тело није дошло до релевантних података о 
томе да ли су се активности које потпадају под одређену меру уопште реализовале или нема 
довољно података о томе да ли су реализоване наначин предвиђен ЛАП-ом. Другим речима, 
на основу информација којима располаже (односно, не располаже), у оваквим случајевима 
Тело није у могућности да обезбеди недвосмислену оцену о томе да ли је мера испуњена 
или није. 
 

Друга важна ствар која је предмет праћења спровођења ЛАП-а односи се на рокове. 
Наиме, важно је да Тело приликом процене статуса мере која је оцењена као испуњена 
констатује да ли је мера испуњена у року (онда када је испуњена последња активност, 
уколико се једна мера састоји из више активности) или ван/након истека рока, као и да 
констатује разлоге за кашњење, упути додатно питање координатору/одговорном субјекту за 
разлоге кашњења и слично. Информације о кашњењу могу бити важне како за анализу 
спровођења ЛАП-а, тако и за анализу његовог (не)адекватног планирања и потенцијалне 
ревизије. 
 

Тело приликом анализе и оцене мера узима у обзир само оне мере из ЛАП-а чији је 
рок истекао. Уколико се једна мера састоји од више активности, од којих неке припадају 
једном, а друге наредном извештајном периоду, Тело констатује (не)испуњеност активности 
које су обухваћене тим периодом. 

 
Члан 8. 

ПраћењеЛАП-ананивоуциља 
 

Праћење спровођења ЛАП-а се завршава проценом испуњености циља – циљ је 
испуњен онда када је реализовано и испуњено више мера које воде ка том циљу. За процену 
испуњености циља Телу су на располагању како индикатор циља, тако и нешто што се зове 
базна (полазна, почетна) и пројектована вредност индикатора циља, а које представљају 
конкретизацију и одређеним квалитативним или квантитативним подацима дефинисану 
промену која треба да се деси. 

 
Тело треба да, након спровођења мера у оквиру једног циља, констатује да ли је та 

промена настала или није.Уколико није, потребно је анализирати и дати образложење због 
чега није дошло до те промене (поново на основу додатних питања одговорним субјектима, 
на основу алтернативних извора информација и слично). 
 

Са становишта начина прикупљања података о реализацији циља (времена 
прикупљања, извора података), односно о разлици између почетног и пројектованог стања, 
постоје две врсте података које подразумевају различит ангажман и активности Тела: 

 
1. Подаци до којих се долази у току спровођења мера. До ове врсте података се 

релативно лако долази, јер их садрже извештаји о реализацији мера и активности. 
Типичан пример ове врсте података је број јавних политика (аката, докумената) које је 
потребно усвојити како би се довршио недовољан или неадекватан правни оквир у 
једној области, односно постигао циљ да се тај оквир доврши. Једноставним 
„пребројавањем“ тих политика констатује се да ли су усвојени они које пројектована 
вредност индикатора циља предвиђа. 
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2. Подаци које је потребно прикупити мимо процеса испуњавања мера. До ове 

врсте података је потребно доћи из извора који нису производ реализације одређене 
мере, већ се налазе на неком другом месту, односно у другим изворима. Типичан 
пример ове врсте података је број поступања надлежних органа/служби Општине 
Димитровград у одређеној области пре и након реализације мера у оквиру једног 
циља како би се утврдило да ли је дошло до повећаног поступања и већег ангажмана 
појединих инстанци Општине Димитровград у превенцији корупције. 

 
Са становишта врсте (типа) података о реализацији циља, подаци могу бити 

квантитативни и квалитативни: 
 

1. Квантитативни подаци о реализацији циља – на пример, број јавних политика, 
аката, докумената, поступања, програма, процедура. 
 

2. Квалитативни подаци о реализацији циља – на пример, карактер/квалитетјавних 
политика, докумената, поступања, програма, процедура, појава. 

 
Када се „укрсте“ начин прикупљања података о испуњености циља (односно о 

времену у ком се прикупљају и изворима) са врстом (типом) података, добијају се четири 
могућа типа података које је потребно да Тело прикупи да би могло да оцени испуњеност 
циља. 

 
Табела 2. Табеларни приказ односа начина прикупљања података и врсте података о 

испуњености циља 
 

Члан 9. 
ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА И ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ И СТАТУСУ МЕРА И 

АКТИВНОСТИ ПРОПИСАНИХ ЛАП-ом ИЗ ЗВАНИЧНИХ И АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА 
ИНФОРМАЦИЈА 

 
Поред основног начина прикупљања информација (од одговорних субјеката за 

примену ЛАП-а уз посредовање координатора ЛАП-а), Тело може прикупљати податке и 
информације и на други начин, на пример: путем јавно доступних информација на веб- сајту 
Општине, јавних штампаних и електронских гласила или путем непосредног контакта и 
консултовања са алтернативним изворима информација, укључујући грађане, организације 
цивилног друштва, локалне медије и стручну јавност.  

 
Другим речима, алтернативни извори информација су они извори који не долазе од 

саме Општине или долазе од Општине, али нису у директној вези са надлежностима, 
информацијама и подацима којима располажу одговорни субјекти. 

 
Алтернативни извори информација имају нарочит значај када се врши процена:  
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1) испуњености циљева ЛАП-а и  

 
2) анализа ефеката ЛАП-а, јер се ови извори углавном не баве непосредним 

активностима и мерама које дефинише ЛАП – они дају приказ стања у одређеној 
области до којих се долази другим и другачијим методама него што је то праћење 
самог ЛАП-а. 

 

Тело се може ослонити на већ доступне информације до којих су дошли други актери 
у оквиру својих активности.У том случају Тело спроводи такозвану секундарну анализу већ 
постојећих информација и не ангажује се на прикупљању тих информација. 

 
Извори могу бити: 
 

 Национална/локална квантитативна или квалитативна истраживања у одређеној 
области која је предмет праћења и кроз ЛАП, а која најчешће спроводе организације 
цивилног друштва, међународне или друге јавне институције. Оваквих истраживања 
је све више2, а пре њиховог коришћења и навођења важно је проценити њихову 
релевантност, поузданост и објективност; 

 
 Извештајинезависних,   надзорнихиликонтролнихорганаиинституција о стању у 

појединим областима – у ове извештаје могу спадати извештаји надлежних 
инспекција (локалних, покрајинских, националних), извештаји Државне ревизорске 
институције, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о 
личности, Агенције за борбу против корупције, Управе за јавне набавке и других; 

 
 Извештаји о раду локалне самоуправе, у које спадају извештаји о раду управе, 

Информатор о раду, извештаји о спровођењу стратешких и планских докумената и 
слично. 
 

Тело може спровести и сопствено прикупљање података у одређеној области у 
складу са својим капацитетима и ресурсима. Прикупљање података се може спровести у 
различитим формама, као што су: 

 анонимне анкете/упитници за оне који спроводе мере из ЛАП-а (на пример, запослени 
у појединим службама Општине Димитровград) или за оне на које се мере односе или 
утичу на њих (на пример, корисници одређених програма, учесници активности које 
спроводе општина, итд.); 

 појединачни разговори/интервјуи са актерима укљученим у поједине процесе из ЛАП-
а; 

 фокус групе (групни интервјуи – структуирани разговори са групама заинтересованих 
актера); 

 округли столови, дебате и дискусије које као основни циљ имају прикупљање 
информација о стању у појединој области; 

 осим ових техника непосредног прикупљања података од актера, чланови Тела могу 
упућивати захтеве службама и органима Општине Димитровград и другим јавним 
институцијама које имају податке о раду Општине да им доставе одређене податке 
који се не налазе у доступним извештајима и анализама, али се могу доставити у 
оквиру законских могућности и надлежности. 

  
Члан 10. 

ПОКРЕТАЊЕ СОПСТВЕНИХ ИНИЦИЈАТИВА, ПРУЖАЊЕ САВЕТА И МИШЉЕЊА У ВЕЗИ 
СА ПРИМЕНОМ ЛАП-а И РЕАГОВАЊА НА ПРЕДСТАВКЕ ПОДНЕТЕ ЗБОГ СУМЊЕ У 
НЕПОШТОВАЊЕ ИЛИ НЕПРИМЕЊИВАЊЕ ЛАП-а; 
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Представку, сумњу или информацију о томе да се ЛАП не примењује или се 

примењује неадекватно Телу може упутити било које лице, неформална група грађана, 
организација, удружење или друга јавна институција која сматра да се ЛАП уопште не 
примењује или се не примењује на начин и у року прописаном тим документом уколико 
одступа од индикатора (квалитета) спроведених мера и активности. 

 
Достављене представке разматрају се на првој следећој седници Тела. 

 
Уколико процени да је представка оправдана, Тело обавештава одговорног субјекта 

на чије се поступање представка односи, уз препоруку за отклањање недостатка који је 
предмет представке, проблема или уз захтев за додатним информацијама на основу којих 
може формулисати препоруку.Одговорни субјекат је дужан да у дефинисаном року пошаље 
Телу информацију о примењеним мерама на основу препорука. Тело обавештава јавност о 
исходу представке, односно о (не)поступању одговорног субјекта по препорукама. 

 
Осим тога, Тело може организовати посебне тематске седнице на које ће бити 

позвани подносиоци представки и одговорни субјекти на које се представка односи, на којој 
ће обе стране моћи да расправљају о тој теми и да образлажу своје наводе.Важно је да у 
овим случајевима постоје и други извори података који говоре о изазовима у погледу 
спровођења конкретне мере или повезаних мера из једне области, што указује на то да је 
овим питањима потребно посветити посебну пажњу. 

 
Члан 11. 

ИЗВЕШТАВАЊЕ О ПРИМЕНИ ЛАП-а 
 

Извештавање представља приказивање резултата примене ЛАП-а у форми писаног 
документа који садржи податке и информације о реализацији планираних активности, мера и 
циљева дефинисаних у ЛАП-у, на основу квантитативних и квалитативних налаза добијених 
путем активног, независног и непристрасног праћења примене ЛАП-а. 

 
У циљу адекватног праћења примене ЛАП-а потребно је да постоје најмање три врсте 

извештавања које се међусобно разликују по: 
 
1) динамици према којој се врше, 
2) садржини и сврси, 
3) кључним субјектима којима су намењени и 
4) резултатима који се очекују. 

 
Члан 12. 

Периодични извештаји о спровођењу активности и мера из ЛАП-а 
 
Тело израђује периодичниизвештај о примени ЛАП-а који се односе на временски 

период, односно на рокове за спровођење активности и мера које су обухваћене тим 
периодом.С обзиром да сурокови за спровођење активности који су дефинисани у ЛАП-у 
такви да је једино могуће извршити полугодишње извештавање периодични извештај се 
прави за период 01.01.-31.07. 

 
За потребе израде периодичног извештаја неопходно је да координатор у одређеном 

времену до прописаног рока Телу достави све неопходне информације и документа о 
активностима које су доспеле на реализацију у датом периоду (или су пренете из претходног 
периода, а из било ког разлога нису реализоване, реализоване су делимично, није било 
довољно информација о њима, Тело је имало додатне препоруке и питања која су остала у 
претходном периодичном извештају и слично). 
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Координатор је у обавези да до 16.08.достави информације и документа о 
спроведеним активностима, као и о оним активностима које нису реализоване.Након тога, 
Тело до 31.08.израђује периодични извештај и доставља га координатору и одговорним 
субјектима. Периодични извештај се објављује на сајту 
 

Када је реч о садржини извештаја, Тело констатује (не)испуњеност и анализира 
квалитет спроведених активности и мера из ЛАП-а за период који је предмет анализе, 
односно активности које су доспеле на реализацију у датом периоду, као и оних које су из 
претходног периода, а постоји потреба да се Тело на њих осврне.  

 
Осим тога, периодични извештајсадржи додатна питања, сугестије и коментаре 

упућене координатору и/или одговорним субјектима, а нарочито додатна питања и захтеве 
за образложење оних активности које нису испуњене, разлоге кашњења и слично. 
 

У периодичном извештају Тело за сваку од мера које су предмет анализе даје једну 
од следећих оцена: 

 
а) Мера је испуњена, 
б) Мера је делимично испуњена,  
в) Мера није испуњена, 
г) Није могуће дати оцену испуњености. 

 
За испуњене мере потребно је додати и информацију о томе да ли је мера испуњена 

у року или ван рока. 
 
Периодични извештај је намењен пре свега за интерну употребу – координатору и 

одговорним субјектима, као и доносиоцима одлука у Општини. 
 
Уколико је ЛАП-ом предвиђено да се једна мера реализује из више активности, а 

њихови рокови за реализацију доспевају у различитим периодима извештавања (на пример, 
„деле се“ у два квартала), периодични извештај треба да обухвати само ону активност која 
припада извештајном периоду, док ће цела мера бити анализирана и о њој ће Тело 
известити у Годишњем извештају. 
 

Члан 13. 
Годишњи извештај о спровођењу активности и мера из ЛАП-а 

 
Годишњи извештај о примени ЛАП-а је централни и најважнији извештај о примени 

ЛАП-а, јер се он, између осталог, доставља скупштини и обавезно објављује.Годишњи 
извештај представља компилацију периодичноги годишњег извештаја, са одговорима 
одговорних субјеката на евентуална питања која је Тело имало, одговорима на питања због 
чега неке од мера нису реализоване, као и са алтернативним изворима информација. 

 
У годишњим извештајима Тело за сваку од мера које су предмет анализе даје једну од 

следећих оцена: 
 

а) Мера је испуњена, 
б)Мера није испуњена, 
ц)Није могуће дати оцену испуњености. 

 
За испуњене мере потребно је додати и информацију о томе да ли је мера испуњена 

у року или ван рока. 
 
У годишњемизвештају Тело се осврће на оцену испуњености мера које су доспеле у 

претходној години, као и на све оне мере које су у претходним годишњим извештајима 
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оцењене као неиспуњене или оне за које није било могуће дати оцену испуњености. 
 
Осим оцене мера, годишњи извештај садржи и оцену испуњености циљева.Оцена 

испуњености циљева врши се само уколико су све мере које потпадају под те циљеве 
оцењене као испуњене. 

 
Разматрање Нацрта годишњег извештаја спроводи се на отвореној седници Тела. 

Разматрање Нацрта годишњег извештаја омогућава да се донесу закључци и препоруке/ 
корективне мере које је потребно предузети у случају да су уочена значајна одступањаод 
начина и рокова за реализацију активности/мера прописаних ЛАП-ом.На отвореној седници 
сумирају се информације и закључци и прикупљају додатна мишљења и препоруке. 
 

Након отворене седнице, Тело подноси скупштини општине Димитровград Годишњи 
извештај о мониторингу и Извештај о свом раду као саставни део овог извештаја најкасније 
до 31.марта текуће године за претходну годину. Општина Димитровград има обавезу да  
објављује Годишњи извештај о спровођењу ЛАП-а на свом веб-сајту. 
 

Скупштина општине, на првој наредној седници након пријема Годишњег извештаја о 
спровођењу ЛАП-а, расправља о Годишњем извештају и доноси закључак о расправи. 
 

Члан 14. 
Финални извештај о примени ЛАП-а 

 
По истеку важења ЛАП-а, Тело израђује Финални извештај о примени ЛАП-а који 

представља како компилацију годишњих извештаја (спровођење мера, разлоге за 
неиспуњеност појединих мера, указивање на промене околоности до којих је долазило у току 
примене ЛАП-а, алтернативних извора информација о стању у областима обухваћених ЛАП-
ом...), тако и анализу ефеката примене ЛАП-а за оне области/циљеве/ мере за које је могуће 
дати ту оцену и за које Тело, самостално или у партнерству, има капацитете да спроведе 
анализу ефеката.  
 

За оцену испуњености мера у Финалном извештају требало би да важе иста правила 
као и код Годишњег извештаја – оцене које се дају су: 

а) мера је испуњена, 
б)мера није испуњена, 
ц)није могуће дати оцену испуњености, уз осврт на рокове за испуњење мере). 

 
Осим оцене мера, Финални извештај садржи и оцену испуњености циљева.Оцена 
испуњености циљева врши се само уколико су све мере које потпадају под те циљеве 
оцењене као испуњене. 
 

За процес усвајања Финалног извештаја важе иста правила као и за годишње 
извештаје: Тело најпре разматра Нацрт финалног извештаја на својој отвореној седници, 
финализира извештај, а потом га прослеђује скупштини која организује расправу о Финалном 
извештају и доноси закључак о расправи.  

 
Рокове и одговорност у погледу израде и усвајања Финалног извештаја Тело 

дефинише и доноси закључак на последњој седници у последнјој години важења ЛАП-а. 
 

Обавезан део годишњих и Финалног извештаја је статистички приказ свих мера – 
колико је од укупног броја мера испуњених, неиспуњених и оних мера за које није било 
могуће дати оцену испуњености.Под укупним бројем мера за годишње извештаје се рачунају 
само мере чије су активности у тренутку писања годишњих извештаја доспеле за 
реализацију. 
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Табела 3.Табеларни приказ извештавања о спровођењу ЛАП-а 

 
Члан 15. 

НАЧИН ПРЕДЛАГАЊА ЕВЕНТУАЛНЕ РЕВИЗИЈЕ ЛАП-а У СКЛАДУ СА ПРОМЕНАМА 
УТВРЂЕНИМ У ПРОЦЕСУ ПРАЋЕЊА 

 
С обзиром на цикличну и динамичну природу израде, спровођења и праћења ЛАП-а, 

Тело, одговорни субјекти и представници локалне заједнице који активно учествују у 
праћењу ЛАП-а могу да предложе његову ревизију у случају да постоје оправдани разлози у 
смислу промене правног оквира и промене околности на локалном или републичком нивоу. 
 

Ревизија ЛАП-а може бити предложена и уколико током процеса праћења буду 
уочени недостаци или недоследности или уколико се одговорни субјекти и Тело суочавају са 
проблемима и изазовима у примени или праћењу ЛАП-а. 
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Иницијативу за ревизију ЛАП-а покреће Тело достављањем образложеног предлога 
за ревизију скупштини општине Димитровград, самостално или на иницијативу одговорних 
субјеката, координатора, органа Општине, као и организација цивилног друштва или других 
јавних институција. 

 
Уколико ревизија ЛАП-а подразумева било какве интервенције на нивоу постојећих 

активности, мера, циљева и области (на пример, мењање, додавање или уклањање 
активности, мера, циљева или области), она се врши на начин на који се израђује и усваја 
основни документ, у складу са начелима партиципативности и транспарентности 
(формирање Радне групе и укључивање јавности у ревизију, како кроз Радну групу, тако и 
кроз јавну расправу). 
 

Уколико су предмет ревизије други елементи ЛАП-а (на пример, промене рокова, 
одговорних лица, потребних ресурса и слично), ревизију обављаТело у сарадњи са 
одговорним субјектима и координатором. 

 
Члан 16. 

УКЉУЧЕНОСТ ДРУГИХ АКТЕРА И ЈАВНОСТИ У ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛАП-а 
 
Праћење примене ЛАП-а је јавно и подразумева право грађана и других битних 

актера да учествују у том процесу путем јавних расправа, јавних слушања, средстава јавног 
информисања, веб-сајта општине и учешћа на отвореним седницама Тела. 
 

1. Организације цивилног друштва могу да учествују у припреми, спровођењу и 
праћењу ЛАП-а, у јавним расправама и јавним слушањима, подносе представке, 
предлоге и коментаре у циљу унапређења ЛАП-а и унапређења процеса праћења 
примене ЛАП-а, учествују у тематским и радним групама које се односе на 
спровођење појединих мера и активности из ЛАП-а, учествују у кампањама за 
информисање јавности о антикорупцијским активностима, обезбеђују информације из 
алтернативних извора и достављају их Телу, учествују у тематским седницама на 
позив овог органа, дају мишљење на извештаје о примени ЛАП-а, у сарадњи са 
Телом израђују анализе ефеката примене ЛАП-а који постају саставни део извештаја 
о примени, подносе сопствене иницијативе, учествују у јавном представљању ЛАП-а 
и извештаја о његовом праћењу. 
 

2. Медији треба активно да прате и извештавају о раду Тела, спровођењу мера и 
активности и постигнутим резултатима, представљају један од кључних 
алтернативних извора информација, као и да учествују у јавним догађајима и 
кампањама за подизање свести грађана о борби против корупције. 

 
3. Стручна лица из других организација и јавних институција на локалном и 

републичком нивоу могу се консултовати ради обезбеђивања додатних информација 
и стручне подршке Телу по његовом позиву, учествују у тематским седницама и 
радним групама које се односе на спровођење мера и активности у појединим 
областима, разматрању извештаја о праћењу и пружању стручног мишљења о 
конкретним областима примене ЛАП-а, могу да предлажу антикорупцијске 
иницијативе из области своје струке и учествују у јавним излагањима, дебатама и 
округлим столовима на утврђене теме. Осим тога, у сарадњи са Телом, стручна лица 
могу да израђују анализе ефеката примене ЛАП-а који постају саставни део 
извештаја о примени ЛАП-а. 

 
4. Грађани имају право да учествују у јавним кампањама, прате примену ЛАП-а, 

активности, иницијативе и препоруке Тела путем средстава јавног информисања, веб-
сајта и фејсбук странице општине, учествују у јавним расправама и јавним 
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слушањима, дају предлоге за унапређење ЛАП-а и коментаре на извештаје о 
праћењу ЛАП-а, као и да учествују у другим јавним догађајима. 
 

Члан 17. 
УСПОСТАВЉАЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛАП-а 

 
ЛАП је сложен и обиман документ и за његову примену и праћење је од велике користи 

да се он претвори у одговарајућу базу података којој би приступ имали одговорни субјекти, 
координатор и Тело. 

 
База података je урађена као EXCEL докуменат који садржи мере, активности, рокове и 

одговорне субјекте, као и део у који се уносe подаци о томе када је која активност 
реализована (што олакшава праћење евентуалне разлике између прописаног и оствареног 
рока), напомене о евентуалним модификацијама, изазовима и проблемима у примени. 

 
 
 

Број: 06-67/2021-17/6-8 
У Димитровграду, 28.04.2021. године 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени 
гласник РС”, број 30/18), Скупштина Општине Димитровград, на седници одражној дана 
28.04.2021. године доноси 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД  
ЗА ПЕРИОД ОД 2021 ДО 2023 ГОДИНЕ 

 
I. УВОД 

Акциони план Владе Републике Србије за период од 2021. до 2023. године за спровођење 
Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године (у даљем 
тексту: Акциони план Владе) представља документ јавне политике који се доноси ради 
операционализације и остваривања општег и посебних циљева предвиђених Стратегијом 
запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Службени гласник 
РС”, број 18/21).  

Општи циљ Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. 
године (у даљем тексту: Стратегија) је успостављен стабилан и одрживи раст запослености 
заснован на знању и достојанственом раду, док су као посебни циљеви утврђени: 

24. Остварен раст квалитетне запослености кроз међусекторске мере усмерене на 
унапређење понуде рада и тражње за радом; 

25. Унапређен положај незапослених лица на тржишту рада; 

26. Унапређен институционални оквир за политику запошљавања. 

На основу усвојеног Акционог плана  Владе, Национална служба за запошљавање упутила 
је јединицама локалне самоуправе Информацију у учешћу у финансирању активне политике 
запошљавања у 2021. години из републичког буџета бр. 0012-101-23/2021 од 29.03.2021. 
године, којим информише о поступку доношења локалног планског документа у области 
запошљавања и начина суфинансирања мера активне политике запошљавања од стране 
Националне службе за запошљавање. 

Акционим планом запошљавања општине Димитровград за 2021. годину (у даљем тексту: 
Акциони план) дефинишу се циљеви и приоритети политике запошљавања у 2021. години и 
утврђују мере који би омогућили достизање постављених циљеви на територији општине 
Димитровград (у даљем тексту: Општина). 

Правни основ за доношење Акционог плана је члан 41. став 1. Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 38/15 и 
113/17) и Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године. 

Успешно остваривање Акционог плана и предвиђених приоритета и мера подразумева 
активно учешће и сарадњу свих институција и социјалних партнера.  

 

II. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

Законом о планском систему Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 30/2018) прописан је 
поступак доношења докумената јавних политика, какав је Акциони план Владе и у складу са 
којим Општина Димитровград доноси локални Акциони план запошљавања за период од 
2021. до 2023. године (у даљем тексту: Акциони план). Поступак обавезује доносиоца 
документа да спроведе анализе ефеката важећих докумената и прописа у тој области, 
сагледа постојеће стање, идентификује промене које треба да се постигну спровођењем 
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мера јавне политике, утврђује опште и посебне циљеве, идентификује могуће мере за 
постизање циљева, анализира ефекте тих мера и врши избор оптималне опције.  

 
III. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 

Постојеће стање – трендови БДП државни/регионални/општински 

Према статистичким подацима процена годишњег раста БДП Републике Србије за 2021. 
годину износи 3-4%, након пада у 2020. године од 1,1% БДП-а. Паду БДП-а, у 2020. години 
највише је допринела ванредна ситуација око светске пандемије COVID 19, и све 
последице које су мере заштите имале на привреду, директно и индиректно.  

Економска кретања у дужем року, у периоду од 2008. као периода почетка кризе, БДП 
Србије исказујe пад 2009, 2012 и 2014 године, a  вредност за 2015. је поново изнад нивоа  
из 2008. од када се бележи стални раст привреде до 2020. године.  

Регион источне и јужне Србије, према подацима РСЗ за овај регион, бележи раст и у 2019. 
години у односу на претходну, али у односу на просек Србије заостаје,  па тако висина БДП 
по глави становника региона сада износи 63,8% БДП-а, а скоро три пута мањи од 
Београдског региона. Значајан раст БДП Региона Војводине у 2019. години је доприноси да 
региони са блажим растом исказују пад у односу на просек.  

Вредност тог параметра о Косову и Метохији, према интернационалним подацима (Листа 
земаља према БДП-у по глави становника за 2019. г.– Светска банка) износи 59,6 од 
просечне вредности тог параметра за Републику Србију. 

Вредност тог параметра за Пиротску област је значајно бољи у односу на просек Србије 
(80,9%), али исказује пад у односу на 2018 годину (89%). Вредност БДП по глави становника 
за ниво општина и градова се не утврђује 

Вредност тог параметра о Косову и Метохији, према интернационалним подацима (Листа 
земаља према БДП-у по глави становника за 2019. г.– Светска банка) износи 59,6 од 
просечне вредности тог параметра за Републику Србију. 

Постојеће стање – ниво зарада 

Узимајући исти период за анализу, уочава се неповољнији тренд у погледу раста зарада. 
Просечна зарада без пореза и доприноса у општини Димитровград, према реалној куповној 
моћи од почетка посматраног периода, односно према ценама из 2008. године, је у паду 
после 2008. године и потом у стагнацији и расту пред крај посматраног периода, да би тек у 
петходној 2020. години, реални ниво просечне зараде у Димитровграду достигла предкризни 
ниво из 2008. године.  

Просечна зарада за целу републику у реалном износу, након пада 2009. године стагнира 
више година и расте у последњим годинама.  

Минимална зарада у реалном износу је у стагнацији или благом расту све до 2018 када има 
реалан раст. 
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2008 28,583 12,320 32,746   28,583 13,728 32,746 
2009 24,093 15,312 31,733 6.6% 6.6% 22,601 14,364 29,768 
2010 25,019 15,840 34,142 10.3% 17.6% 21,278 13,472 29,037 
2011 27,037 17,136 37,976 7.0% 25.8% 21,490 14,269 30,185 
2012 27,423 20,240 41,377 12.2% 41.2% 19,427 14,338 29,312 
2013 29,822 20,240 43,932 2.2% 44.3% 20,672 14,030 30,452 
2014 30,778 20,240 44,530 1.7% 46.7% 20,978 13,795 30,351 
2015 30,566 21,296 44,432 1.5% 48.9% 20,525 14,300 29,837 
2016 30,912 21,296 46,097 1.6% 51.3% 20,431 14,075 30,467 
2017 31,757 22,880 47,893 3.0% 55.8% 20,378 14,682 30,732 
2018 38,230 25,168 49,650 2.0% 59.0% 24,051 15,833 31,235 
2019 41,705 27,280 54,911 1.9% 62.0% 25,748 16,842 33,901 
2020 46,543 30,367 60,073 1,3% 64,1% 28,366  36,611 

Напомена: Наведене вредности су дисконтоване за годишње стопе инфлације од 2008. 
год 
 

Привремено замрзавање зарада у јавном сектору утицало је да нема битног  раста зарада у 
номилним вредностима. Однос просека на државном и општинском нивоу у посматраном 
периоду, где је напочетку периода општински просек био 87%, да би до 2012 достигао ниво 
од 66% и на том нивоу остао до 2018. г од када се одржава на нивоу од 77%. 

У случајевима када тржишни услови не иницирају раст зарада у земљи, административни 
апарат прибегава нормативном повећавању нивоа минималне зараде административним 
путем, па је тако од јануара 2019. године минимална цена рада повећана са 143 на 155.3 
динара, од јануара 2020. на 172.54, а од јануара 2021. На 183.93динара по радном сату.  
Оваква мера има за циљ повећање прихода запослених у ситуацији несавршене 
конкуренције, када тржиште не иницира њихово повећање, а да ово повећање минималне 
зараде не доводи до повећања трошкова зарада послодаваца, с обзиром да се повећава 
неопорезиви део зараде, тако да је већи део терета повећања на јавним приходима.  

Постојеће стање – ниво запослености 

На основу Анкете о радној снази, методологију по којој се утврђује стопа 
запослености/незапослености/активности становништва, указује на поправљање услова 
рада, али и даље са великим разликама у односу на ЕУ. Према тој методологији број 
запослених у Србији износи око 2.9 милиона у 2020 години,  док број регистованих 
запослених, према евиденцији РФЗО износи око 2.2 милиона у истом периоду. Истовремено 
по Анкети незапослених је 286.600 у 2020. години, а регистрована незапосленост према 
евиденцији НСЗ износи 509.179 у истој години. И поред ових методолошких разлика, по оба 
приступа анализи уочљиво је смањење незапослених и повећање запослених.  

Према Анкети о радној снази за 2020. годину, за ниво региона, у Региону Јужне и Источне 
Србије стопа запослености је износила  45,8%, односно 571.000, док је истовремено 
регистрована запосленост 379.356 запослених. Број незапослених према Анкети је 74.400, а 
број регистрованих незапослених 139.105, што је знатно већи удео тзв неформалне 
запослености, тј разлике између података Анкете и регистроване 
запослености/незапослености у односу на државни просек.  

У Димитровграду је у 2020. години просечан број регистрованих запослених био 2.503, што 
је пад у односу на претходну годину (2608) а број незапослених 1183, претходне 1174. 

Број незаполених лица према стручној 
спреми (годишњи просек) 
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- Очекиване промене –анализа 
ефеката политике запошљавања 

У 2021. години очекује се раст свих погођених сектора, са очекивањем смањења броја 
оболелих, након спроведене вакцинације. Са друге стране, извозно оријентисане 
делатности имају продужени период смањења обима пословања услед ограничења у 
привредним активностима на иностраним тржиштима, што дугорочно смањује тражњу. 
Стране директне инвестиције су у том смислу такође ограничене, јер је њихова производња 
превасходно извозно оријентисана. Укрштањем података о броју новозапослених по 
секторима делатности и реалним стопама раста, уочено је да привредна стагнација се не 
преноси на значајан пад у броју запослених, услед ванредних подстивајних мера Владе на 
одржавању броја запослених.  

По питању редовне политике Владе и НСЗ у циљу подстицања запошљавања, у општини 
Димитровград влада највеће интересовање за мере стручне праксе, запошљавања теже 
запошљивих категорија, самозапошљавање и јавне радове. Актуелно стање по питању 
незапослених из категорије теже запошљивих на које се мере у највећем делу односе су: 
 
Теже запошљиве категорије  
Особе са инвалидитетом 21 
Млади до 30 година  175 
Дугорочно незапослени 683 
Корисници НСЗ 142 
Технолошки вишкови 52 
Самохрани родитељи 20 
Роми 27 
Остале угрошене категорије 575 
Укупно све угрожене категорије 1,132 
Укупан бр незапослених 1,182 
 
 
 
Неки незапослени спадају у већи број категорије незапослених. Највећи број незапослених 
има категорија дугорочно незапослених, која је вероватно у најтежем положају и 
представља највећи изазов за политилу запошљавања. Укупан биџет за запољавање теже 
запошљивих категорија незапослених није довољан да значајно утиче на овакву статистику, 
па се значај број њих ангажује кроз меру јавних радова, којом се привремено олакшава 
њихов положај.  
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Технолишки вишкови су посебно осетљива категорија, услед смањење јавног сектора али и 
привредних структурних промена. Шаролика образовна структуриа омогућава вишестран 
приступ решавању овог проблема. 58 незапослених категорије технолишки вишкови 
представљају повећање у односу на претходне године, захтевају посебан третман и 
сагледани су кроз мере активне политике запошљавања. Општина Димитровград кроз меру 
субвенционисање запошљавања незапослених из категорије теже запошљивих директно 
доприноси запошљавању ове категорије незапослених лица.  

Значајан је удео старијих мушкараца који су незапослени. У досадашњој политици 
запошљавања Општина Димитровград је посебно обраћала пажњу на запошљавање те 
категорије незапослености због мале вероватноће да сами нађу запослење услед 
недостатка савремених вештина као и често због смањених укупних способности, што њих 
доводи у озбиљну егзистенцијалну кризу. Запошљавањем њих кроз мере активне политике 
запошљавања битно олакшава период до пензије, што је један од мотива општине да 
подржи мере која директно таргетирају ту категорију незапослених.  

 

 

У претходној години број корисника мера активне политике запошљавања био је:  

 2019 2020 
Мере активног тражења посла 222 125 
Сајам запошљавања 76 0 
Стручно оспособљавање и 
усавршавање 

  

Стручна пракса 4 3 
Стицање практичних знања 0 1 
Моја прва плата 0 10 
Приправници и волонтери 1 0 
Запошљавање   
Самозапошљавање 2 3 
Запошљавање теже запошљивих 26 24 
Јавни радови 63 70 
Укупно 394 236 
 

Мере које за резултат имају директно радно ангажовања у и ван радног односа се сматрају 
најзначајнијим мерама, тј које имају директан утицај на положај незапослениг лица и код тих 
мера нема значајних одступања у проткле две године, осим нове мере „Моја прва плата“ за 
коју је било значајног интересовања у 2020. години. Сајам запошљавања није одржан услед 
ограничења у 2020. години.  
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IV. ОСТВАРИВАЊЕ ОПШТЕГ И ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА СПРОВОЂЕЊЕМ МЕРА 

У односу на Стратегију, Акциони план Општине Димитровград спроводи општи и посебне 
циљеве Стратегије, кроз спровођење следећих мера:  

Општи циљ Посебни циљ Мера 

Успостављен стабилан и 
одржив раст запослености 
заснован на знању и 
достојанственом раду 

Остварен раст квалитета 
запослености кроз 
међусекторске мере 
усмерене на унапређење 
понуде рада и тражње за 
радом 

Јачање локалне политике 
запошавања 

Унапређен положај 
незапослених лица на 
тржишту рада 

Реализација мера активне 
политике запошљавања 

Унапређење спровођења и 
креирање нових мера 
активне политике 
запошљавања 

Побољшање положаја 
младих на тржишту рада 

 

 

За реализацију мера и активности предвиђених Акционим планом, средства се обезбеђују у 
буџету Општине Димитровград за 2021. годину, на разделу 5 , Програмска активност 1501 
Локални економски развој Активност 0002 Мере активне политике за Функција 620  Позиција 
104 Економска класификација 464 у износу 5.000.000,00 са пројекцијом средстава на 2022. и 
2023. годину.  
 

V. МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

Мере активне политике запошљавања спроводи Национална служба за запошљавање, 
расписивањем јавних позива и конкурса.  

Мере активни политике запошљавање планирани Акционим планом могу бити подељене у 
три категорије:  

21. Додатно образовање и обука  
Додатно образовање и обука су мере којима лица стичу нова знања, вештине и радно 
искуство. Заснива се на анализи потреба тржишта рада, односно потреба послодаваца у 
погледу потребних знања и вештина неопходних за обављање конкретних послова, 
утврђених у контактима са послодавцима. У складу са тим, додатно образовање и обуке се 
реализују за она подручја рада у којима постоји дефицит знања и вештина. 

1. Стручна пракса – подразумева стручно оспособљавање за самосталан рад у струци, 
за које је стечено одговарајуће образовање, ради обављања приправничког стажа, 
односно стицања услова за полагање стручног испита кад је то законом, односно 
правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци. Намењена 
је незапосленим лицима без радног искуства у струци, са најмање средњим 
образовањем и реализује се без заснивања радног односа.  

Трајање стручне праксе финансира се најдуже до 12 месеци. 
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Ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћују се 
средства у износу од:  

1. 20.000,00 динара за лица са трећим или четвртим нивоом 
квалификација 

2. 22.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација или 180 
ЕСПБ 

3. 25.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација 
или 240 ЕСПБ 

Током трајање стручне праксе врши се облачун и уплата доприноса за сплучај 
повреде на раду и професионалне болести. 

У 2021. години планирано је запошљавање 3 незапослених лица. 

У 2022. години планирано је запошљавање 3 незапослених лица. 

У 2023. години планирано је запошљавање 3 незапослених лица. 

 

22. Субвенционисано запошљавање и самозапошљавање 

1. Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих, 
која је одређена Акционом планом владе и односи се на:  

1. Млади до 30 година старости без завршеног средњем образовања, млади у 
домском смештају 

1. старији од 50 година; 

2. Роми; 

3. особе са инвалидитетом; 

4. радно способни корисници новчане социјалне помоћи; 

5. незапослени који се налазе на евиденцији незапослених дуже од 12 
месеци; 

6. жртве породичног насиља. 

Висина субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже 
запошљивих за четврту групу према степену развијености јединица локалне 
самоуправе утврђеним у складу са посебним прописом Владе износи 250.000,00 
динара по кориснику.  

Наведени износи субвенције за запошљавање следећих категорија теже запошљивих 
лица и то: 

- особе са инвалидитетом;  

- радно способни корисници новчане социјалне помоћи; 

- млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским 
породицама; 

- жртве породичног насиља, 

увећавају се за 20% тако да износе 300.000,00 динара по кориснику. 

Реализација се прати 12 месеци. 

У 2021. години планирано је запошљавање 20 незапослених лица 

У 2022. години планирано је запошљавање 20 незапослених лица 

У 2023. години планирано је запошљавање 20 незапослених лица 
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23. Јавни радови 

Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања теже запошљивих незапослених 
лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних 
способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса.  

У програм јавних радова укључују се незапослена лица из следећих категорија: 

 радно способни корисници новчане социјалне помоћи;  

 Роми; 

 лица без завршене средње школе; 

 лица која посао траже дуже од 18 месеци; 

 особе са инвалидитетом.  

Приоритет за укључивање у меру имају лица из наведених категорија која се први пут 
ангажују на јавним радовима. 

На јавним радовима се радно ангажује најмање пет незапослених лица. 

Послодавац који спроводи јавне радове закључује са незапосленим уговор о радном 
ангажовању у складу са прописима о раду и јавним конкурсом. Средства намењена за 
организовање јавних радова користе се за:  

1) исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним 
радовима (по основу уговора о привременим и повременим пословима у 
висини до 22.000,00 динара на месечном нивоу за пун фонд радних часова, 
односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, која се 
увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање и 
која обухвата и трошкове доласка и одласка са рада); 

2) накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу (2.000,00 
динара по лицу, једнократно, у зависности од трајања јавног рада); 

3) накнаду трошкова обуке (у једнократном износу од 1.000,00 динара по 
ангажованом лицу које је завршило обуку), која се у зависности од врсте и 
сложености послова може организовати по интерном програму послодавца 
извођача јавног рада или програму образовне установе. По завршетку обуке 
лицу се издаје интерна потврда о стеченим компетенцијама или јавно призната 
исправа уколико је обуку реализовао ЈПОА. 

Јавни радови се организују у области социјалне заштите и хуманитарног рада, одржавања и 
обнављања јавне инфраструктуре, одржавања и заштите животне средине и природе.  

Право учествовања у поступку организовања јавних радова имају јавне установе и јавна 
предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и удружења. 

У периоду од 2021. до 2023. године планирано је укључивање 120 незапослених лица 
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МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА 

Број лица 
укључен у мере 

(2021) 

Број лица 
укључен у мере 

(2022) 

Број лица 
укључен у мере 

(2023) 

1. ДОДАТНО ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКА    

1.1. Стручна пракса 3 3 3 

2. СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ    

2.1. 
Субвенција за запошљавање 
незапослених лица из категорије 
теже запошљивих 

20 20 20 

3. ЈАВНИ РАДОВИ 40 40 40 

 

VI. ЗАВРШНИ ДЕО 

Овај акциони план објавити на интернет страници Општине Димитровград, у року од седам 
радних дана од дана усвајања. 

Овај акциони план објавити у „Службеном листу Општине Димитровград”. 

 

 

Број: 06-67/2021-17/6-9 
У димитровграду, дана 28.04.2021. године 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

 
                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                     Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 42. став 1. тачка 4) Закона о правима пацијената („Сл. гласник РС“ 
бр. 45/13 и 25/19 – др. закон) и члана 40. став 1. тачка 58) и Статута општине Димитровград 
(„Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19), Скупштине општине Димитровград, на седници 
одржаној дана 28.04.2021. године донела је: 
 
 

   РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД  

ЗА 2020. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
 

 Усваја се Извештај о раду Савета за здравље општине Димитровград за 2020. 
годину, бр. 06-60/2021-17/1 од 14.04.2021. године. 
 

Члан 2. 
 

 Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“. 
 
 
Број: 06-67/2021-17/6-11 
У Димитровграду, 28.04.2021. године 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 
 

 ПРЕДСЕДНИK, 
                                                                                                                    Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 40. став 1. тачка 58) Статута општине Димитровград („Сл. лист 

општине Димитровград“, бр. 6/19), Скупштине општине Димитровград, на седници одржаној 
дана 28.04.2021. године донела је: 
 
 

   РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ 

ДИМИТРОВГРАД ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
 

 Даје се сагласност на План рада Савета за здравље општине Димитровград за 2021. 
годину, бр. 06-60/2021-17/1 од 14.04.2021. године. 
 

Члан 2. 
 

 Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“. 
 

 
 
Број: 06-67/2021-17/6-12 
У Димитровграду, 28.04.2021. године.  
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

 ПРЕДСЕДНИK, 
                                                                                                                   Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 
бр 129/07, 83/14 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 68) 
Статута Општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19) Скупштина 
општине Димитровград, на седници одржаној дана 28.04.2021. године донела је 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНУ 

ДИМИТРОВГРАД  СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
 

 Усваја се Извештај о раду Центра за социјални рад за општину Димитровград за 
2020. годину, са финансијским извештајем, донет Одлуком Управног одбора установе, бр. 
Р.О. 15-1/2021 од 07.04.2021. године. 
 

Члан 2. 
 

 Решење објавити у „Службеном листу општине Димитровград“. 
 

 
 
Број: 06-67/2021-17/6-13 
У Димитровграду, 28.04.2021. године.  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 
                           ПРЕДСЕДНИК 
                             Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр 129/07, 83/14 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 58) 
Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19), Скупштинa 
општине Димитровград, на седници одржаној дана 28.04.2021. године донела је 

 
 

   РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „8. СЕПТЕМБАР“ У ДИМИТРОВГРАДУ 
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. – 31.12.2020. ГОДИНЕ 

 
 

Члан 1. 
  Усваја се Финансијски извештај Предшколске установе „8. септембар“ у 
Димитровграду за период 01.01.2020. – 31.12.2020. године, донет од стране Управног 
одбора Установе Одлуком бр. 02-119 од 25.02.2021. године. 
 

Члан 2. 
 Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“. 

 
 
 
Брoj: 06-67/2021-17/6-14 
У Димитровграду, 28.04.2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

         ПРЕДСЕДНИК 
                             Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 98. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 144. став 8. 
Статута општине Димитровград („Службени лист општине Димитровград“, бр. 6/2019), 
Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној 28.04.2021. године, доноси  

 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ 

ОПШТИНE ДИМИТРОВГРАД 
 
 

Члан 1. 

У Одлуци о оснивању Савета за међунационалне односе општине Димитровград 
(„Службени лист општине Димитровград“, бр. 29/2019) у члану 6. став 1. мења се и гласи: 

“Савет има председника и заменика председника које бирају чланови Савета на 
период од годину дана по принципу ротације на предлог Савета.“ 

Члан 2. 

У члану 15. став 2. брише се, а после става 1. додају се ставови 2-5, који гласе: 

„Председнику Савета припада накнада за рад у месечном нето износу 15.000 динара. 

Председнику, заменику председника и члановима Савета припада накнада за 
присуство седницама у нето износу 1.600 динара по седници. 

Лица из става 3. овог члана која су запослена у Општинској управи и код индиректних 
корисника буџета немају право на накнаду за присуство седницама, ако се седница одржава 
у току радног времена. 

Права утврђена у овом члана остварују се на основу евиденције о присутности 
одржаној седници.“ 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу 
општине Димитровград“.  

 

 
Број: 06-67/2021-17/6-15 
У Димитровграду, 28.04.2021. 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. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. 
тачка 54) и 67), а у вези члана 11. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине 
Димитровград“, бр. 6/2019), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана 
28.04.2021. године донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ И ПРОМЕНУ ИМЕНА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
                             

Члан 1. 
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за доделу и промену имена улица у граду и приградским 

насељима (у даљем тексту: Комисија) и то: 

1. МИЛИСАВ НИКОЛОВ – професор бугарског језика из Димитровграда, с. Лукавица - 
председник, 

2. БРАТИСЛАВ СТАМЕНОВ – професор историје из Димитровграда, Белеш, 
3. СВЕТЛАНЧЕ СТАНКОВ – дипл. правник из Димитровграда, ул. Иво Андрић бр. 13,  
4. АЛЕКСАНДРА НИКОЛОВ - струковни инжењер геодезије, из Димитровграда, ул. 

Нишава бр. 30 - члан 
5. БОЈАН ПЕТРОВ – мастер историчар, из Жељуше, ул. Партизанска бр. 11  - члан 
6. ДРАГАНА ПЕШАКОВИЋ – мастер професор предметне наставе из Ниша, ул. Тодора 

Миловановића бр. 19 - члан, 
7. СЕРГЕЈ АНДОНОВ – професор бугарског језика и књижевности из Димитровграда, 

ул. Боре Станковаића бр. 13 – 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 Комисије престаје извршењем задатка, односно доношењем Одлуке СО-е о 

утврђивању назива улица на територији Општине. 
 

Члан 6. 
Председнику  припада накнада за  присуство седницама у нето износу 2.000 динара 

по седници, а заменику председника и члановима Комисије припада накнада за присуство 
седницама у  нето износу од 1.600 динара по седници. 

Лица из става 1. овог члана која су запослена у Општинској управи и код индиректних 
корисника буџета немају право на накнаду за присуство седницама, ако се седница одржава 
у току радног времена. 

Права утврђена у овом члану остварују се на основу евиденције о присутности 
одржаној седници. 
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Члан 7. 
 Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“. 
 

Члан 8. 
Доношењем овог решења престаје да важи Решење о именовању комисије за доделу 

и промену имена улица на територији општине Димитровград бр. 06-59/2018-17/24-18 од 
15.06.2018. године. 
 
 
Бр: 06-67/2021-17/6-16 
У Димитровграду, дана 28.04.2021.године. 
                                                                           
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

           
                       ПРЕДСЕДНИК               
                             Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 36. став 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 44. став 1. и 3. Статута 
општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19) и члана 63. Пословника 
Скупштине општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19), Скупштина 
општине Димитровград на седници одржаној дана 28.04.2021. године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ 

 
Члан 1. 

РАЗРЕШАВА СЕ Срђан Христов, дипл. правник из Димитровградa, ул. Балканска 
104а, дужности члана Одбора за прописе и управу образованог Решењем СО, бр. 06-
103/2020-17/2-8 од 04.09.2020. године. 

Члан 2. 
ИМЕНУЈЕ СЕ Драган Величков, лекар из Димитровградa, ул. Иве Андрића 7, за члана 

Одбора за прописе и управу образованог Решењем СО, бр. 06-103/2020-17/2-8 од 
04.09.2020. године.       

Члан 3. 
Мандат именованог из члана 1. овог решења траје до истека мандата Одбора за 

прописе и управу образованог Решењем СО, бр. 06-103/2020-17/2-8 од 04.09.2020. године. 
Члан 4. 

 Решење објавити у „Службеном листу општине Димитровград“. 
 
 
Број: 06-67/2021-17/6-17 
У Димитровграду, 28.04.2021. године  
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

                                                      ПРЕДСЕДНИК 
                                                                        Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 26. Закона о младима („Сл. гласник РС“ 50/2011), члана 32. став 1. 
тачка 4) Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 
101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 4) Статута Општине Димитровград 
(“Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/2016), Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној 28.04.2021. године, донела је 
 

ПРОГРАМ  
УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА И КВАЛИТЕТА ЖИВОТА МЛАДИХ У ОПШТИНИ 

ДИМИТРОВГРАД У 2021. ГОДИНИ 
 

I ПРЕДМЕТ 

Мере и активности које су усмерене на побољшање и унапређење положаја младих у 
Димитровграду. Категорију младих дефинише Законом о младима.  

Одлуком о буџету општине Димитровград за 2021. годину у оквиру Програма 1301 
Развој спорта и омладине опредељена су средства у износу од 10.000.000,00 динара 
намењена спровођењу омладинске политике у општини Димитровград. Програм подршке 
младима обухвата мере и активности које су усмерене на побољшање и унапређење 
положаја младих у Димитровграду. 

Програмом се утврђују циљеви, намена средстава, начин реализације и праћење 
реализације Програма. Програм је усклађен са принципима и вредностима које подразумева 
Национална стратегија за младе.  

Програм спроводи Канцеларија за локални економски развој. 

Изрази којима се означавају лица у овом Програму односе се подједнако на лица 
мушког и женског пола без обзира на то у којем су граматичком роду изражени. 

 

II ЦИЉЕВИ 

Циљ програма јесте унапређење положаја младих у општини Димитровград и њихово 
оснаживање за активно учешће у друштву.  

Специфични циљеви су:  

 Унапређење локалне омладинске политике кроз креирање и усвајање Локалног 
акционог плана за младе за период од три године (у даљем тексту ”ЛАП за младе”);  

 Активно учешће младих у процесе доношења одлука, нарочито у процес планирања 
и спровођења омладинске политике;  

 Пружање подршке младима за лични и професионални развој кроз активности 
неформалног образовања – развој паметних вештина за одрживи развој и будућност 
рада;  

 Програм подршке развоју предузетништва младих; 

 Уређење простора за младе и унапређење технолошких капацитета и иновационе 
инфраструктуре; 

 Јачање капацитета локалних механизама за спровођење омладинске политике и рад 
са младима; 

 Подршка удружењима грађана и омладинским организацијама за реализацију 
пројеката који доприносе реализацији омладинске политике; 

 Јавност и транспарентност свих процеса везаних за младе; 
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III НАМЕНА СРЕДСТАВА 

 

1. Израда планских докумената и пројектно техничке документације  
 - Креирање и усвајање Локалног акционог плана за младе за период од три 

године 

Одговорна и одржива брига о младима започиње креирањем и усвајањем ЛАП-а за 
младе, који је заснован на локалним специфичностима и потребама младих. Документ ће 
бити израђен у партнерству свих заинтересованих и одговорних страна, заснован на 
транспарентном и партиципативном приступу. Приликом израде ЛАП-а за младе општинско 
веће ће формирати Радну групу у чији рад ће поред представника институција, установа и 
предузећа, бити укључени млади, као и представници цивилног сектора који се баве 
омладинским радом.  

Кроз сам процес израде ЛАП-а за младе биће организовано неколико истраживања 
и стручних консултација које ће обавити омладинске организације/омладински 
радници/е, а које ће дати одговор о специфичним потребама младих у Димитровграду, 
ефикасном начину комуникације са младима, положају вишеструко маргинализованих група, 
одрживим начинима за успостављање пуне запослености младих девојака и мушкараца, 
укључивању младих са села. Стручне услуге омладинских организација - радника/а 
биће успостављене и током периода креирања локалног буџета, током јавних 
расправа и других активности, како би се осигурало активно учешће младих из 
урбаних и руралних области општине Димитровград.  

ЛАП за младе биће усклађен са националним законодавством, Националном 
стратегијом за младе за период од 2018. до 2025. године, националним акционим 
плановима из области запошљавања, здравља, образовања и др, као и са документима 
локалних јавних политика. ЛАП за младе у општини Димитровград допринеће остварењу 
одређених циљева одрживог развоја које препоручује Агенда 2030.  

Нацрт ЛАП за младе ће након одржане јавне расправе бити усвојен од стране 
Скупштине општине Димитровград. Примена започиње у 2022.години.  

У оквиру ових активности радиће се на јачању капацитета локалних механизама 
који се баве младима, Савет за младе и Канцеларија за младе.  

Припрема пројектно – техничке документације за адаптацију простора и 
уређење Омладинског клуба – простора за младе који је заснован на потребама и 
предлозима младих. Ове активности обухватају почетне активности на припреми пројектно 
- техничке документације за уређење простора за Омладински клуб и унапређење 
иновационе инфраструктуре намењене младима. 

У току 2021. години у директној сарадњи са младима биће припремљена пројектно - 
техничка документација за адаптацију простора и уређење Омладинског клуба – 
простора за младе који је заснован на потребама и предлозима младих. Омладински 
клуб је део механизама за реализацију локалне бриге за младе, који омогућава свакодневни 
и директан контакт са младима на начин који може да задовољи њихове потребе, пружа им 
прилику да буду креативни и да сами осмишљавају, креирају и реализују програме у складу 
са њиховим интересовањима. Омладински клуб пружаће потребне ресурсе свима који су 
млади, али и свим организацијама и групама које раде са младима (простор, опрема, 
информације, обуке итд..). Предвиђени простор за адаптацију је у власништву Општине 
Димитровград и налази се у оквиру Спортског центра ”Парк”. 

Активности на унапређењу иновационе инфраструктуре за младе  - за потребе 
конкурисања на Јавним позивима и конкурсима донатора биће извршено прикупљање 
пројектно – техничке документације, предмер и предрачун радова, као и израда пројекта. 
Уколико средства буду одобрена од стране донатора, општина Димитровград ће 
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суфинансирати одређени део активности на реализацији пројекта. Предвиђени простор за 
адаптацију и уређење је први спрат зграде на адреси Балканска 124, Димитровград и у 
власништву је општине Димитровград. 

За ове активности опредељено је 1.000.000,00 (милион) динара.  

 

 

2. Активно учешће младих у процесу доношења одлука 

Пројекат за одговорну власт Америчке агенције за међународни развој (USAID) и 
општина Димитровград ће у сарадњи са Основном школом ”Христо Ботев” и Средњом 
школом ”Свети Кирило и Методије” омогућити младима узраста од 14 до 20 година да 
учествују у планирању буџета општине. 

Укључивање младих у процес консултација о буџету требало је да буде реализовано 
крајем 2020.године, а финансијски спроведено у 2021. години, али су због ванредног стања 
на територији општине, све активности одложене за 2021. годину и повољније 
епидемиолошке услове. Ученицима и ученицама ће бити презентовани начини активног 
учешћа у процесу доношења одлука и пружена прилика да сами дефинишу пројекте и 
промене које желе да виде у свом окружењу, школи, провођењу слободног времена између 
часова итд. Ученици ће истраживати, сарађивати и израдити неколико предлога пројеката за 
које ће сви учесници школе гласати и на тај начин изабрати оне које сматрају 
најнеопходнијим за реализацију. Изабрани пројекти, један у основној школи и један у 
средњој школи, биће финансирани у максималном износу од по 400.000,00 дин. Ученици и 
ученице учествоваће и у реализацији пројекта.  

Кроз овај процес идентификују се потребе и приоритети младих, од којих ће по један 
пројекат бити одмах реализован, а остали ће служити као смернице за спровођење 
омладинске политике. Млади ван школског система ће током целе 2021. године кроз 
успостављање континуираног  дијалога, јавне консултације, анкете, упитнике, фокус групе и 
друге начине бити укључени у процес одлучивања, креирања Програма за младе, 
дефинисање приоритета итд.  

Укупан износ опредељен за ове активности износи 800.000,00 (осам стотина хиљада) 
динара.  

3. Паметне вештине за одрживи развој и будућност рада  - Пружање подршке 
младима за лични и професионални развој обухватиће обуке, радионице, 
информативне кампање, едукације, омладински рад са циљем: 

- Повећања броја младих (укључујући и младе људе са инвалидитетом) који имају 
релевантне вештине, укључујући техничке и стручне вештине за достојанствене 
послове, иновативне, дигиталне и предузетничке подухвате; 

- Промоција развојно оријентисаних послова, који обухватају продуктивне активности, 
предузетништво, креативност и иновативност; 

- Укључивање младих у остваривање Циљева одрживог развоја – Агенда 2030 – 
Омладински партнерски форум који заједно ради на изградњи боље будућности за 
све;  

Ове активности обухватају:  
3.1. ”Ти се питаш”  - едукативно – информативне радионице на тему права младих и 

њиховог активног учешћа у одлучивању;  

3.2. ”Пронађи себе” – сет презентација и предавања (младих) експерата и 
експерткиња из Србије који : 

4. информишу младе о развојно оријентисаним, иновативним бизнисима и 
занимањима; 
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5. на бази сопственог, практичног искуства пружају младима пословне моделе и 
конкретне смернице за професионално усавршавање, почетак предузетничког 
подухвата или унапређење пословање у разним областима (дигиталне технологије, 
угоститељство и туризам, пољопривреда и конкурентна привреда, креативне 
индустрије, иновациона делатност итд..)  

6. мотивишу младе на иновативност, активизам, здраве животне стилове и навике. 

3.3. Пружање подршке активизму младих, волонтерском омладинском раду и 
акцијама неформалних омладинских група у области заштите животне средине и 
промоције активизма младих; 

3.4. Каријерно саветовање и вођење за све младе из Димитровграда – у 
сарадњи са Удружењем ”Освежење” и канцеларијом ”Job info centrom“ из Пирота током 
2021.године ученицима/цама завршног разреда основне школе, свих разреда средње 
школе, студентима/кињама и нарочито младим девојкама и мушкарцима у NEET категорији 
биће пружене следеће услуге:   

7. Процес каријерног информисања  и саветовања кроз индивидуалне и групне сесије; 

8. Информисање младих о могућностима које им се пружају у каријери, понуди 
образовања, потребама послодаваца за одређеним образовним профилима и 
упознавања света рада кроз реалне сусрете и иновативне методе рада; 

9. Пружање подршке младима за излазак на тржиште рада. 

10. Пружање једнаких шанси младим девојкама и мушкарцима да уче, образују се и 
раде.  

Напомена: Услуге каријерног вођења и саветовања обавља поменуто удружење са 
сертификованим каријерним саветницима, а на основу њихове иницијативе и 
предложене сарадње да бесплатно спроведу каријерно саеетовање и рад са младима у 
Димитровграду, с обзиром да својим радом обухватају цео Пиротски округ.  

3.5. Вођење кампање за активно укључивање младих, комуникација са младима путем 
месечног  Newsletter-а и друштвених мрежа. У остваривању ових активности учествоваће 
све заинтересоване стране. 

3.6. Унапређење предузетничких знања и вештина младих неопходних за започињање 
сопственог бизниса или за унапређење пословања кроз едукације, обуке и 
ангажовање ментора специјализованих за предметне области.  
 

За ове активности опредељено је 1.200.000,00  (милион и две стотитне хиљада) динара. 

 

4. Подстицаји за пројекте унапређења положаја и квалитета живота младих - Конкурс 
за намењен удружењима грађана и омладинским организацијама; 

Средства у износу од 2.000.000,00 (два милиона) динара намењена су суфинансирању 
пројеката од значаја за унапређење положаја и побољшања квалитета живота младих у 
општини Димитровград, а које спроводе организације цивилног друштва.  

Конкурсом ће бити предвиђени подстицаји за пројекте који доприносе спровођењу 
омладинске политике и решавању специфичних проблема који су дефинисани на основу 
Извештаја о истраженим потребама младих у Димитровграду:  

 укључивање и подстицање младих да активно учествују у процесима одлучивања и 
доношења одлука; 

 унапређење услова за лични и професионали развој младих; 
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 подстицање младих за активно и квалитетно провођење слободног времена, 
неговање здравих и безбедних стилова живота, као и за задовољавање потреба 
младих у области културе; 

 унапређење и подршка развоју ученичких компанија и активности ђачких 
парламената; 

 подстицање волонтеризма и грађанског активизма код младих; 

 подстицање на удруживање и едукације о управљању пројектним циклусом; 

 успостављање активне комуникације са младима и подстицање међусобне размене 
информација међу самим младима;  

 укључивање младих са села и младих из маргинализованих група у друштвене 
активности; 

 и други циљеви дефинисани Националном стратегијом за младе у Р. Србији за 
период од 2018. до 2025.године.  

Финансијска средства додељују се путем Јавног конкурса, који расписује Председник 
општине Димитровград. Техничку подршку реализацији програма и конкурса врши 
Канцеларија за локални економски развој и пројектно планирање. 

Право на коришћење средстава имају омладинска удружења, удружења за младе, 
удружења грађана која у статуту имају дефинисане циљеве за рад са младима, а која су 
формално регистрована у Републици Србији, у складу са важећим законским прописима и 
Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине 
Димитровград за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења.  

Максимални износ средстава који може бити додељен по пројекту је 700.000,00 динара. 
Детаљне информације о конкурсу, критеријумима, начину бодовања и додели средстава, 
као и о начин извештавања вршиће се у складу са важећим  

Конкурсна комисија: Предлоге пројеката разматраће комисија за вредновање програма 
према утврђеним критеријумима и приоритетима. Комисија треба да броји непаран број 
чланова/ца, а две трећине комисије су из категорије младих. Председник општине или 
општинско веће доноси одлуку о формирању конкурсне комисије на основу јавног позива за 
предлагање чланова конкурсне комисије. * Удружења чији чланови учествују у раду 
конкурсне комисије а вредновање програма и пројеката не могу конкурисати за средства која 
се додељују тим позивом како би се спречио потенцијални сукоб интереса.  

 
Укупна опредељена средства: 2.000.000,00 (два милиона) динара 

 

5. Програм подршке развоју предузетништва младих – субвенције и активности 
за подршку младима при покретању бизниса, социјалног и иновативног 
предузетништва или за унапређење пословања у првим годинама постојања. 

У оквиру предвиђених средстава од 5.000.000 (седам милиона) динара планира се за 
доделу бесповратних средстава ради пружања подршке развоју и унапређењу 
предузетништва младих. 

Специфични циљеви ове активности су: 

- подршка предузетништву младих; 

- подршка почетницима за отпочињање самосталног пословања; 

- подстицање запошљавања; 

Финансијска средства биће додељивана путем Јавног позива, који расписује 
Председник општине Димитровград. Пре расписивања јавног позива на основу извршених 
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анализа биће сачињени услови и Упутство за учешће у програму. За потребе припреме, 
реализације и евалуације програма биће формирана стручна комисија која ће у сарадњи са 
КЛЕР спроводити поступак који се састоји из три фазе: 

1. фаза обухвата Позив за подношење пријава и концепта пословне идеје који ће 
бити спроведен према Упутству за учешће у програму.  

2. фаза обухвата обавезну едукацију састављену од неколико целина: покретање и 
вођење пословања, израда бизнис плана, правна помоћ, саветовање око регистрације, 
пореза и доприноса. Након завршене едукације учесници ће имати задатак да израде 
бизнис план за своју пословну идеју и заједно са ментором потврде оправданост пословне 
идеје или да је мало модификују. Промена пословне идеје није дозвољена. 

Финалним бизнис планом учесници/це могу да конкуришу за доделу бесповратних 
средстава за рани развој или за унапређење пословања и предузетништва.  

3. фаза обухвата отварање Јавног позива за доделу бесповратних средстава за 
рани развој и унапређење пословања и предузетништва младих. 

Бесповратна средства биће додељивана младима у две категорије:  

27. Почетак пословања и рани развој  
28. Унапређење пословања; 

Право конкурисања за средства опредељена Позивом и њихова намена биће 
детаљно представљене у Упутству за учешће у програму и у самом Јавном позиву.  

IV 
 

Програм објавити у “Сл. листу општине Димитровград”. 
  

 
Број: 06-67/2021-17/6-18 
У Димитровграду, 28.04.2021. године.  
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 
 

               ПРЕДСЕДНИК, 
                            Зоран Ђуров, 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 
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