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На основу члана 9. Закона о планском систему („Сл. гласник РС“,бр. 30/2018), члана 
20. став 1. тачка 1. и члана 32. став 1. тачка 4) Закона о локалној смоуправи Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 - др. 
закони 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 4) Статута општине Димитровград („Сл. лист 
општине Димитровград“, бр. 6/19), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној 
дана 15.10.2021. године, донела је 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 

ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЕРИОД 2022-2028. ГОДИНА 
 

Члан 1. 

У Одлуци о приступању изради Плана развоја општине Димитровград за период 2022-2028 
године („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 10/21) мења се члан 10. и гласи: 

„Члан 10. 

Рок за израду Плана развоја је до 30.06.2022. године.“ 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Димитровград“. 
 
 
Брoj: 06-211/2021-17/11-1 
У Димитровграду, дана 15.10.2021. године. 

 
 
 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 
 

        ПРЕДСЕДНИК 
Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 32. става 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 
129/07 и 83/14 – др.Закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018) и члана 76. Закона о буџетском 
систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 
63/2013-испр., 108/2013,142/2014, 68/2015- др.закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 
31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Димитровград (Сл. 
лист општине Димитровград број: 6/19) Скупштина општине Димитовград на седници 
одржаној 15.10.2021. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД  

ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2021.ГОДИНЕ 

Члан 1. 

 

Усваја се Извештај о пословању буџета општине Димитровград за период 01.01.-
30.06.2021.године. 

Члан 2. 

Одлука ступа на снагу осамог дана од дана објављивања у Сл.листу општине 
Димитровград. 

 

Бр. 06-211/2021-17/11-2 

У Димитровграду, 15.10.2021.године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 

Председник 

Зоран Ђуров, с.р. 
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 На основу члана 32. став 1, тач. 2. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС 
бр.129/07 и 83/14-др 101/2016-др Закон и 47/2018) и члана 63. Закона о буџетском систему 
(Сл. гласник РС бр.54/2009, 73/2010,101/2010,101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/201испр., 
108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 
и 149/2020) и члана 40. став 1. тач. 2. Статута Општине Димитровград (Сл. лист општине 
Димитровградбр.6/19) Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана 
15.10.2021.године донела је следећу 
 
 
 

О Д Л У К У 

O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД  ЗА 2021. 
ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
- члан 8. Расходи - мења се: 

 
- раздео 5, Општинска управа , Функција 160 оопште јавне услуге,Програмска активност 
0602-0009, позиција 72/0, економска класификација 499 текућа резерва, мења се на 
10.000.000,00 динара; 
 

- раздео 5, Општинска управа , Функција 620 развој заједнице, Програмска активност 620 
0001, позиција 99/0 ,економска класификација 511 зграде и грађевински објекти,износ од 
24.000.000,00 динара мења се на 14.000.000,00 динара; 

 

- раздео 5, Општинска управа , Функција 560 заштита животне средине некласификоване на 
другом месту, Програмска активност  0401 0001, отвара се нова позиција 96/1 економска 
класификација 424 специјализоване услуге у износу од 1.700.000,00 динара ; 
 

- раздео 5, Општинска управа , Функција 560 заштита животне средине некласификоване на 
другом месту, Програмска активност  0401 0001, позиција 97/0 економска класификација 451 
субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама износ од 3.000.000,00 
динара мења се на 11.200.000,00 динара. 

 
- раздео 5, Општинска управа , Функција 560 заштита животне средине некласификоване на 
другом месту, Програмска активност  0401 0001, позиција 98/0 економска класификација 511 
зграде и грађевински објекти износ од 15.300.000,00 динара мења се на 5.000.000,00 
динара. 
 

- раздео 5, Општинска управа , Функција 560 заштита животне средине некласификоване на 
другом месту, Програмска активност  0401 0001, отвара се нова позиција 98/2 економска 
класификација 512 машине и опрема у износу од 400.000,00 динара ; 
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Члан 2. 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Димитровград“ и доставити 
Министарству финансија. 
 

Члан 3 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Димитровград“ , а примењиваће се од 01.01.2021.године. 
 

 
Број: 06-211/2021-17/11-3 
У Димитровграду, 15.10.2021. година 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

ПРЕДЕСЕДНИК 
Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 20. став 1. тачка 15. и члана 32. став 6. и 13) Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) , 
члана 2. став 3. тачкa 14., члана 3. став 1. тачкa 14., члана 4, 5. и 6.  Закона о комуналним 
делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 5. став 38., члана 66, 67, 
68, 69. и 70. Закона о добробити животиња ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009), члана 46. Закона о 
ветеринарству ("Сл. гласник РС", бр. 91/2005, 30/2010, 93/2012 и 17/2019 - др. закон), члана 19, 20, 
21, 21а. и члана 22. Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних 
делатности ("Сл. гласник РС", бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019), члана 17, 29, 30. и 39. Закона о 
прекршајима("Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016 - одлука УС, 91/2019 и 91/2019 - др. 
закон), Правилника о начину нешкодљивог уклањања животињских лешева и отпадака 
животињског порекла и о условима које морају да испуњавају објекти и опрема за сабирање, 
нешкодљиво уклањање и утврђивање узрока угинућа и превозна средства за транспорт 
животињских лешева и отпадака животињског порекла ("Сл. лист СФРЈ", бр. 53/89 и "Сл. гласник 
РС", бр. 31/2011 - др. правилник) и члана 40. став 1. тачке 20) Статута општине Димитровград 
(„Службени лист општине Димитровград“ бр. 6/2019), Скупштина општина Димитровград, на 
седници одржаној дана 15.10.2021. године, доноси: 

 
О Д Л У К У 

О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ  
 
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1.  
Овом одлуком уређују се начин и услови обављања комуналне делатности 

зоохигијене (у даљем тексту: делатност зоохигијене) на територији општине Димитровград (у 
даљем тексту: општине), права и обавезе корисника комуналне услуге и вршилаца ове 
комуналне делатности и начин вршења надзора над њеним обављањем.  

Овом одлуком се, у складу са законом, уређује и организовање обављања осталих 
послова зоохигијенске службе.  
 

Члан 2.  
Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење:  

1) животиње јесу домаћи папкари и копитари, живина, дивљач, друге 
животиње и птице које нису живина, рибе и друге водене животиње, 
пужеви и друго, 

2) напуштен пас јесте пас који нема дом или која се налази изван њега и 
лишен је бриге и неге власника, односно држаоца, и кога је он свесно 
напустио, 

3) изгубљен пас јесте пас кога је напустио власник, односно држалац, без 
његове воље, и коју он тражи, 

4) Прихватилиште за псе јесте посебно изграђен и уређен простор који 
служи за смештај напуштених и изгубљених паса и помоћ и бригу о 
напуштеним и изгубљеним псима, 

5) власник пса јесте правно или физичко лице, односно предузетник, које 
има право чувања, држања, узгоја, репродукције, превоза, коришћења и 
продаје паса и које је одговорно за живот, заштиту здравља и добробит 
паса, 

6) држалац пса јесте правно или физичко лице, односно предузетник, које 
има право, чувања, држања, узгоја, репродукције, превоза и коришћења 
пса, као и право продаје пса на основу писаног одобрења власника, и које 
је одговорно за живот, и за заштиту здравља и добробити паса, 

7) површина јавне намене, у смислу одредаба ове одлуке, јесте простор 
одређен планским документом за уређење или изградњу објеката јавне 
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намене или јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног 
интереса у складу са посебним законом (улице, тргови, паркови и др), 

8) дезинсекција у смислу ове одлуке је скуп мера и поступака за сузбијање 
инсеката, уништавање комараца, крпеља, бубашваба и других инсеката,  

9) дератизација у смислу ове одлуке је сузбијање глодара (пацова и 
мишева) у циљу свођења њиховог броја на биолошки минимум, 

10) дезинфекција у смислу ове одлуке је поступак сузбијања 
микроорганизама на које примењено дезинфекционо средство делује. 

 
Родна неутралност израза 
 

Члан 3. 
Сви појмови употребљени у овој Одлуци у мушком граматичком роду обухватају 

мушки и женски род лица на која се односе. 
 
 
II УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ  
 

Члан 4.  
Делатност зоохигијене, у складу са Законом, Уредбом и овом одлуком, обухвата 

послове:  
- хватања, превоза, збрињавања и смештаја напуштених и изгубљених животиња у 

Прихватилиште,  
- контроле и смањења популације изгубљених и напуштених паса и мачака,  
- нешкодљивог уклањања и транспорта лешева животиња са јавних површина, 
- спровођења мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних 

микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним 
површинама.  
У оквиру послова прихватилишта обављају се: прикупљање, превоз, збрињавање и 

смештај напуштених и изгубљених паса у Прихватилиште у складу са Законом и овом 
одлуком.  
 

Члан 5.  
Делатност обављања зоохигијене на територији општине Димитровград обавља јавно 

предузеће „Комуналац“ Димитровград  (у даљен тексту: Предузеће) и у оквиру њега 
основана зоохигијенска служба. 
 

Члан 6.  
Предузеће, приликом нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне 

намене, је дужно да се придржава Правилника о начину нешкодљивог уклањања 
животињских лешева и отпадака животињског порекла и о условима које морају да 
испуњавају објекти и опрема за сабирање, нешкодљиво уклањање и утврђивање узрока 
угинућа ипревозна средства за транспорт животињских лешева и отпадака животињског 
порекла ("Сл. лист СФРЈ", број 53/89, "Службени гласник РС", број 31/2011). 

Предузеће је Решењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – 
Управе за ветерину бр. 323-07-091242/2018-05 од 29.11.2018. године уписало у Регистар 
објеката Прихватилиште паса са капацитетом 80 паса (у даљем тексту: Прихватилиште). 

Приликом прикупљања и превоза напуштених и изгубљених паса у Прихватилиште, 
са псом се мора поступати тако да се проузрокује најмањи степен бола, патње, страха и 
стреса за животињу, у складу са Законом, над којим надзор врши Републичка ветеринарска 
инспекција. 
 

Члан 7.  
У Прихватилиште се смештају пси:  

1) који су напуштени и изгубљени, 
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2) чији је власник, односно држалац преминуо, 
3) које надлежни орган одузме власнику, односно држаоцу. 

Предузеће је дужно да сарађује са надлежним ветеринарским службама и 
организацијама за заштиту животиња, као и да редовно обавештава јавност, и друге 
власнике прихватилишта, о псима који се налазе у Прихватилишту. 
 

Члан 8.  
Приликом смештања паса у Прихватилиште утврђује се идентитет пса, проверава се 

списак тражених паса, обавештава се власник, односно држалац пса, уводи се у евиденцију 
прихватилишта, смештају се и разврставају пси према полу, врши се преглед од стране 
ветеринара, утврђује се здравствено стање пса и врши тријажа и третман против екто и 
ендопаразита, као и стерилизација, кастрација и обележавање, и предузимају се и друге 
мере превентивне здравствене заштите животиња у складу са Законом, над којим надзор 
врши Републичка ветеринарска инспекција.  

 
Члан 9.  

Ако се псима који су смештени у Прихватилиште, након истека рока од најмање 30 
дана, не пронађу власници или ако се не збрину на други начин, са њима се поступа у 
складу са Програмом из члана 10. ове одлуке.  
 

Члан 10.  
У вршењу послова контроле и смањења популације напуштених паса, Предузеће је 

дужно да поступа у складу са Програмом контроле и смањења популације напуштених паса 
и мачака на територији општине Димитровград, који доноси Скупштина општине 
Димитровград, на предлог Предузећа. 

Послови контроле и смањења популације напуштених паса и мачака обухватају 
следеће мере:  

- регистрацију и обележавање напуштених паса и мачака,  
- стерилизацију и кастрацију напуштених паса и мачака, 
- удомљавање, 
- промовисање одговорног власништва над животињама путем медијске кампање, 
- едукацију и информисање власника или држалаца животиња о особинама и 

потребама животиња и законским обавезама власника односно држалаца, 
- друге мере у складу са Законом. 

Програм нарочито садржи начин поступања са напуштеним псима и мачкама након 
истека рока од 30 дана, уколико се не пронађе власник или се не збрину на други начин.  
 

Члан 11.  
Послови нешкодљивог уклањања лешева животиња са јавне површине и објеката за 

узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката 
за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла обухватају:  

- пријем пријава о налажењу леша животиња на јавној површини, 
- нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавне површине, 
- превоз или организовање превоза лешева животиња са јавне површине до објеката 

за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла 
на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину. 
Послови из става 1. овог члана обављају се у складу са прописима којима се уређује 

начин нешкодљивог уклањања и искоришћавања животињских лешева.  
 
 
III ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И ВЛАСНИКА, ОДНОСНО ДРЖАОЦА ЖИВОТИЊЕ  
 

Члан 12.  
Предузеће доноси годишњи Програм делатности зоохигијене, који садржи:  
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1. обим послова који се обављају у оквиру делатности зоохигијене, у складу са законом 
и подзаконским актима, са динамиком њихове реализације, 

2. начин организовања и извршавања послова из делатности зоохигијене, 
3. износ потребних средстава за реализацију Програма. 

На Програм из става 1. овог члана Општинско веће општине Димитровград даје 
сагласност.  

Програм из става 1. овог члана доноси се најкасније до 30. новембра текуће године 
за наредну годину. 
 

Члан 13.  
У току вршења послова у Прихватилишту, Предузеће је дужно да:  

1) свакодневно, у складу са биолошким циклусом животиња, прикупља напуштене и 
изгубљене псе, 

2) прима пријаве о напуштеним и изгубљеним псима, 
3) врши превоз прикупљених паса до прихватилишта, 
4) прикупљене псе смешта у Прихватилиште, 
5) предузима активности у циљу проналажења власника, односно држаоца паса, 
6) на захтев власника, односно држаоца пса, врати пса у року од 15 дана од дана 

смештања у Прихватилиште уколико је власник, односно држалац пса, доказао да се 
ради о његовој животињи, 

7) обезбеди лица за поступање са животињама, 
8) припреми План збрињавања животиња у случају затварања прихватилишта, 
9) брине о животињама са пажњом доброг домаћина, 
10) напуштеним и изгубљеним животињама које су болесне или повређене пружи 

одговарајућу ветеринарску помоћ, а да за неизлечиво болесне или повређене 
животиње обезбеди лишавање живота у складу са Законом, над којим надзор врши 
Републичка ветеринарска инспекција. 

11) обавља и друге послове у складу са Законом. 
 

Члан 14.  
У вршењу делатности зоохигијене Предузеће је дужно да у свему поступа у складу са 

Правилником којим се ближе утврђују услови за заштиту добробити животиња у погледу 
простора, просторија и опреме које Прихватилиште мора да испуњава, начин поступања са 
животињама у овим објектима, садржина и начин вођења евиденције у прихватилиштима, 
начин и средства за прикупљање напуштених и изгубљених животиња, начин превоза и 
збрињавања напуштених и изгубљених животиња, као и са другим подзаконским актима 
којима се уређује обављање делатности зоохигијене над којима надзор врши Републичка 
ветеринарска инспекција.  
 

Члан 15. 
Лице које пронађе напуштену животињу дужно је да о томе без одлагања обавести 

најближе регистровано Прихватилиште, ради збрињавања животиње. 
Власник, односно држалац, који изгуби пса дужан је да тај губитак без одлагања, а 

најкасније у року од три дана од дана губитка животиње, пријави Предузећу и ветеринарској 
служби.  

Ако власник, односно држалац не пријави губитак из става 1. овог члана сматра се да 
је напустио животињу. 

Власник односно држалац пса је дужан да:  
1) прописно обележи свог пса, 
2) обави потребну вакцинацију, 
3) има ограђен кућни простор за кретање пса, 
4) не пушта пса на јавну површину без поводца, осим на местима где је за то одређена 

намена. 
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IV ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ  
 

Члан 16.  
Средства за обављање и развој делатности зоохигијене обезбеђују се из:  

1) буџета општине Димитровград, 
2) прихода од услуга делатности зоохигијене, 
3) наменских средстава других нивоа власти, 
4) других извора, у складу са Законом. 

 
Члан 17.  

Трошкове збрињавања напуштеног пса у прихватилишту сноси власник, односно 
држалац пса, а ако је он непознат, трошкове збрињавања сноси Предузеће у складу са 
Програмом из члана 12. ове одлуке.  
 

Члан 18. 
Трошкове одузимања пса у поступку принудног извршења сноси власник, односно 

држалац пса.  
Трошкови из става 1. овог члана обухватају трошкове хватања, превоза, смештаја, 

лечења и исхране пса, као и друге трошкове.  
Трошкови из става 2. овог члана сноси власник, односно држалац пса, под претњом 

принудне наплате. 
 

Члан 19.  
Цене услуга из делатности зоохигијене, које Предузеће пружа власницима, односно 

држаоцима паса, утврђују се ценовником који доноси Предузеће. 
На ценовник из става 1. овог члана сагласност даје Општинско веће општине 

Димитровград.  
За послове предвиђене Програмом из чланом 12. ове одлуке средства се обезбеђују 

у буџету општине Димитровград.  
 

Члан 20.  
За опточињање обављања делатности зоохигијене предузеће мора да испуњава 

услове прописане Уредбом у погледу одређеног броја запослених, минималног техничког 
капацитета и седишта субјекта.  

Предузеће у погледу стручне оспособљености кадрова мора да има најмање:  
1) једног запосленог доктора ветеринарске медицине - стечено високо образовање из 

научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, мастер 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету и додатну радну обуку на радном месту за 
поступање са животињама, односно за поступање са споредним производима животињског 
порекла. 

2) два запослена са средњим образовањем ветеринарског техничара - стечено 
средње образовање у четворогодишњем трајању и додатну радну обуку на радном месту за 
поступање са животињама, односно за поступање са споредним производима животињског 
порекла. 

3) два запослена са средњим образовањем у трогодишњем или четворогодишњем 
трајању - стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању и 
додатну радну обуку на радном месту за поступање са животињама, односно за поступање 
са споредним производима животињског порекла. 

4) четири запослена са основним образовањем - стечено основно образовање и 
додатну радну обуку на радном месту за поступање са животињама, односно за поступање 
са споредним производима животињског порекла.  

Додатна радна обука за поступање са животињама, односно за поступање са 
споредним производима животињског порекла, у смислу ове Одлуке, јесте радна обука на 
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радном месту где се обављају послови комуналне делатности зоохигијене, у трајању од 
најмање шест месеци.  

Додатна радна обука није обавезна за лица која на радном месту обављају 
административне послове.  
 

Члан 21. 
Предузеће које обавља делатност зоохигијене мора да има и:  
1) доказ о власништву прихватилишта за напуштене животиње које се налази на 

територији општине Димитровград или на територији суседне локалне самоуправе, која 
искључиво припада истом епизоотиолошком подручју или 

2) уговор о збрињавању ухваћених, напуштених и изгубљених животиња са 
Прихватилиштем за напуштене животиње које се налази на територији општине 
Димитровград или на територији суседне локалне самоуправе, која искључиво припада 
истом епизоотиолошком подручју. 

Збрињавање ухваћених, напуштених и изгубљених животиња спроводи се према 
Програму контроле и смањења популације напуштених паса и мачака општине 
Димитровград. Прихватилиште за напуштене животиње мора да буде одговарајућег 
капацитета у складу са Програмом и да испуњава услове у погледу простора, просторија и 
опреме у складу са посебним прописом којим се уређују услови које морају да испуњавају 
прихватилишта и пансиони за животиње, као и да је уписано у регистар објеката, у складу са 
законом којим се уређује ветеринарство.  
 

Члан 22. 
Предузеће мора да има и доказ о власништву, односно уговор о закупу или лизингу, 

за најмање једно:  
1) возило за транспорт животиња у складу са посебним прописом којим се уређују 

услови које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње; 
2) возило за транспорт споредних производа животињског порекла. 

 
Члан 23.  

Предузеће које обавља делатности зоохигијене мора да испуњава услове прописане 
законом којим се уређује ветеринарство и услове прописане посебним прописом за послове 
нешкодљивог уклањања и транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката за 
узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката 
за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на 
начин који не представља ризик по животну средину, људе и животиње.  
 
 
V НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ 
ЗООХИГИЈЕНЕ  

 
Члан 24.  

Ако дође до поремећаја или прекида у раду Предузећа услед ванредне ситуације или 
из других разлога који нису могли да се предвиде, односно спрече, Предузеће је у обавези 
да одмах предузме мере на отклањању узрока поремећаја, односно прекида, и то да:  

1) радно ангажује запослене на отклањању узрока поремећаја, односно разлога због 
којих је дошло до прекида, као и да ангажује трећа лица за обављање делатности 
зоохигијене, 

2) организује хитне поправке уређаја којима се обезбеђује обављање делатности 
зоохигијене, 3. предузме и друге мере које утврди Општинско веће. 
Када Предузеће не предузме мере из става 1. овог члана, Општинско веће може да 

донесе одлуку да ангажује друго правно лице или предузетника, на терет Предузећа. 
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Члан 25.  

У случају поремећаја у пословању, више силе, прекида у обављању делатности, и у 
случају штрајка запослених у Предузећу, Општинско веће предузима оперативне и друге 
неопходне мере којима ће се обезбедити услови за несметано обављање комуналне 
делатности зоохигијене, у складу са Законом.  
 
VI НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ 
ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ 
 

Члан 26.  
Предузеће је дужно да, у случају поремећаја или прекида у обављању делатности 

зоохигијене насталог услед ванредне ситуације, или из других разлога који нису могли да се 
предвиде или спрече, поред предузетих мера из члана 24. ове одлуке, обавести Општинско 
веће о разлозима поремећаја или прекида, као и о предузетим мерама. 

 
Члан 27. 

Када Општинско веће прими обавештење из члана 26. ове одлуке, дужно је без 
одлагања да:  

1) одреди ред првенства и начин обављања делатности зоохигијене,  
2) нареди мере за заштиту комуналних и других објеката и уређаја и имовине 

Предузећа који служе за обављање делатности зоохигијене, 
3) предузме мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере, 
4) утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид у обављању 

делатности зоохигијене, као и одговорност за накнаду учињене штете. 
 
 
VII МЕРЕ ЗАБРАНЕ  
 

Члан 28.  
Забрањено је:  

1) остављање лешева угинулих животиња и њихових делова на јавним површинама, 
2) сахрањивање угинулих животиња и њихових делова ван места одређеног за ту сврху, 
3) држање и збрињавање паса супротно одредбама ове одлуке, 
4) вршење других радњи, супротно одредбама ове одлуке. 

 
VIII ОДРЕДБА О ШТРАЈКУ  

 
Члан 29.  

У случају прекида у обављању делатности зоохигијене услед штрајка, Предузеће је 
дужно да обезбеди следећи минимум процеса рада: 

- хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених паса у 
Прихватилиште,  

- нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, 
држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до 
објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског 
порекла, 

- обезбеђивање услова у погледу простора за смештај паса, просторија и опреме, 
- обављање других послова ради заштите здравља и безбедности људи и околине. 

 
IX НАДЗОР  
 

Члан 30.  
Надзор над применом ове одлуке врши Одељење за инспекцијске послове 

Општинске управе и Комунални инспектор. 
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Члан 31.  

У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да:  
1) изда налог Предузећу, да уклони леш животиње са јавне површине, 
2) изда налог да се прикупи напуштен или изгубљен пас, у складу са одредбама ове 

одлуке, 
3) предузима и друге мере, у складу са законом, овом одлуком и прописима донетим на 

основу ове одлуке. 
Жалба на решење комуналног инспектора не одлаже извршење решења.  
Решење Општинског већа у управном поступку је коначно и против њега се може 

покренути управни спор.  
За прекршаје прописане овом одлуком комунални инспектор овлашћен је да изда 

прекршајни налог.  
Уколико комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора уочи повреду прописа 

из надлежности другог органа одмах ће о томе, писаним путем, обавестити надлежни орган. 
 

Члан 32.  
Комунални инспектор у обављању послова сарађује са полицијом и инспекцијским 

службама Републике Србије, у складу са Законом.  
Сарадња из става 1. овог члана обухвата нарочито: међусобно обавештавање, 

размену информација, пружање непосредне помоћи и предузимање заједничких мера и 
активности од значаја за обављање послова комуналне инспекције.  
 
 
 
X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 33.  
Новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 динара казниће се за прекршај 

физичко лице ако поступа са животињама супротно члану 15. и члану 28. ове Одлуке.  
За прекршај из става 1. овог члана казниће се правно лице новчаном казном у 

фиксном износу од 150.000,00 динара.  
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 динара.  
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у 

фиксном износу од 75.000,00 динара.  
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице код предузетника 

новчаном казном у износу од 25.000,00 динара.  
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај 

физичко лице ако одбије да плати трошкове збрињавања напуштене животиње смештене у 
Прихватилиште (члан 17. ове Одлуке). 

За прекршаје из става 6. овог члана казниће се правно лице новчаном казном у 
фиксном износу од 50.000,00 динара.  

За прекршаје из става 6. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном у фиксном износуод 10.000,00 динара.  

За прекршаје из става 6. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у 
фиксном износу од 30.000,00 динара.  

За прекршаје из става 6. овог члана казниће се одговорно лице код предузетника 
новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара.  
 

Члан 34.  
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара казниће се правно лице , 

односно предузеће  ако поступа супротно одредбама члана 10, члана 12, члана 13, члана 
14, члана 19, члана 24, члана 26. и члана 29. ове Одлуке. 
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Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара казниће се одговорно лице у 
правном лицу ако не поступа у складу са одредбама члана 10, члана 12, члана 13, члана 14, 
члана 19, члана 20, члана 21. и члана 29. ове Одлуке. 
 
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 35. 
Предузеће је обавезно да усклади обављање делотности зоохигијене у складу са 

одредбама ове Одлуке, у року од 60 дана од дана ступања на снагу исте. 
 

Члан 36.  
Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о начину обављања делатности 

зоохигијене на територији општине Димитровград („Службени лист града Ниша“,  бр. 10/2017). 
 

Члан 37.  
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Димитровград“. 
 

Бр. 06-211/2021-17/11-4 
У Димитровграду, 15.10.2021. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Зоран Ђуров, с.р.   
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На основу члана 32. став 1. тачка 6), а у вези члана 20. став 1. тачке 15. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 
закон и 47/2018), члана 5. став 1. тачка 26., члана 53. став 1. и 2., члана 54. став 2., члана 
55. и 57. Закона о добробити животиња ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009),  члана 2. став 2. и 3. 
тачка 12) Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 
95/2018), члана 39. став 2. и 3. 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 34) Статута 
општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 6/2019), Скупштина општине 
Димитровград, на седници одржаној дана 15.10.2021. године, доноси 
  

О Д Л У К У 
чувању и извођењу кућних љубимаца на територији општине Димитровград 

  
 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члана 1. 

            Овом Одлуком одрећују се услови и начин чувања и извођења кућних љубимаца на 
територији општине Димитровград. 
  

Члан 2. 
Поједини изрази употребљени у овој Одлуци имају следеће значење : 

 власник животињејесте правно или физичко лице, односно предузетник, које има 
право чувања , држања ,узгоја, репродукције, превоза, коришћења и продаје 
животиња, 

 држалац животињејесте правно или физичко лице, односно предузетник, које има 
право чувања ,држања ,узгоја, репродукције,превоза и коришћења животиња ,као и 
право продаје житотиња  на основу присменог одобрења власника и које је одговорно 
за живот, заштиту здравља и добробити животиња, 

 прихватилиште за животињејесте објекат који служи за привремени или трајни 
смештај напуштених и изгубљених животиња и помоћ и бригу о напуштеним и 
изгубљеним животињама, 

 кућни љубимацјесте свака животиња која се држи ради дружења, 

 напуштена животињајесте животиња која нема дом или која се налази изван њега и 
лишена је бриге и неге власника, односно држаоца и коју је он свесно напустио, 

 изгубљена животињајесте животиња која је напустила власника, одностно држаоца 
,без његове воље и коју он тражи 

 опасан пасјесте пас који се држи као кућни љубимац, а који може представљати 
опасност за околину, јесте било која једнака те врсте, изузев службеног пса, која је: 
без очигледног повода напала човека и нанекла му телесне повреде или смрт ,без 
очигледног повода напала другог пса и нанела му телесне повреде или смрт, 
узгајана, односно дресирана за борбе паса или нађена у организованој борби са 
другим псом, намењена за чување  имовине или као телесни чувар ,расе пит бул 
теријер или мешанац те расе, који не потиче из контролисаног узгоја ,расе бул 
теријер ,амерички стафорд теријер и мини бул теријер или мешанац тих раса 

 радна животињајесте животиња која се користи као помоћ човеку у чувању лица или 
имовине, одбрани, спасавању трагању пољопривредним радовима, у терапеутске 
сврхе,ако подршка особама са инвалидитетом и друге сличне сврхе, 

 лишавање животиње животајесте поступак којим се животињи одузима живот на 
начин који изаива тренутну смрт, 
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 стерилизација и хирушки захват,који изводи ветеринар, а подразумева овари-
хистерекомију женки и кастрацију мужјака а примењиваће се у терапеутске сврхе и у 
сврху конртроле популације. 

 јавне површине, у смислу одредаба ове одлуке су: јавне саобраћајне површине, 
јаване зелене површине, површине око објеката јавне намене и неизграђено 
грађевинско земљиште намењено за уређење или изградњу објекатра јавне намене 
или јавних површина и површине које планским документом нису одређене као 
површине јавне намене , а доступне су већем броју грађана ,као што су изграђене и 
уређене саобрађајне и зелене површине унутар и између блокова зграда, између 
зграда ,унутар отворених тржних центара, колонаде, пасажи и сл.   

Члан 3. 
 Право да држи и узгаја кућног љубимца имају физичка и правна лица,, који 
испуњавају услове за држање и узгој у складу са овом Одлуком. 
 Кућни љубимци обележавају се и евидентирају у складу са законом којим се уређује 
ветеринарство. 
 Власник, односно држалац кућних љубимаца, дужан је да правилним држањем и 
другим мерама и средствима спречи да кућни љубимци угрозе људе и околину. 
 Власник, односно држалац кућних љубимаца, дужан је да спречи рађање нежељених 
кућних љубимаца, и то онемогућавањем контакта мужјака и женке и применом 
контрацепције, кастрације и стерилизацијом женке. 
 Ако власник, односно држалац кућних љубимаца није у могућности да се даље брине 
о њима, дужан је да им обезбеди одговарајући смештај. 
            Опасног пса може да држи само пунолетно лице које није кажњавано, односно 
против кога није покренут поступак због казнених дела против живота и тела имовине, јавног 
реда и мира као и казнених дела злоупотребе опојних дрога увијања и злоупотребе 
животиња однсно других дела из области добробити животиња и других казнених дела која 
у себи садрже елементе насиља. 
 Држање и репродукција дивљих и егзотичних животиња као кућних љубимаца може 
се обављати само на основу решења  о одобрењу држања и репродукције дивљих и 
егзотичник животиња као кућни љубимаца,које доноси министар на основу предходног 
прибављене сагласности министра надлежног за поснове животне средине.  

Члан 4. 
 Власник односно држалац пса или мачке је дужан да изврши регисрацију и обележи 
помоћу микрочипа, као и да обавља радовну вакцинацију против беснила. 
 

II УСЛОВИ И НАЧИН ДРЖАЊА КУЋНИХ ЉУБИМАЦА 
Члан 5. 

            Власник,односно држалац у обавези је да држањем не узнемира или угрожава трећа 
лица, изазивањем опасности по здравље и имовину људи, не угрожава животну средину, 
њиховим намерним и нехигијенским држањем, буком, ремећењем мира и спокојства суседа 
и пролазника,ширењем непријатних мириса, или на други начин. 
            Кућни љубимци не смеју се држати, репродуковати и користити за: 

1)      рад, односно вучу и ношење терета, осим раса паса које су прилагођене и обучене 
за ову намену; 

2)      исхрану, односно производњу хране, коже, крзна, као и у друге комерцијалне сврхе. 
            Власник, односно држалац пса не сме држати пса стално везаног на ланцу или на 
други сличан начин везаног, осим ако је везан на продужену водилицу. 
  

Члан 6. 
 У стамбеним зградма забрањено је држање кућних љубимаца и остављање истих без 
надзора : 

- на балкону, тераси и лођи која припада стану 
- у заједничким просторијама - степеништие, улаз, таван, подгрум …. 
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Члан 7. 
 Уколико приликом извођења из стана, кућни љубимци загаде заједничко степениште  
или друге заједничке просторије стамбне зграде, вланик / држалац односно лице које избоди 
кућног љубимца, обавезан је очистити испрљану површину без одлагања. 
  

Члан 8. 
 Пси се могу држати у двориштима стамбене зграде, дворишта породичне 
куће,заједничком дворишту породичне куће, заједничком дворишту породичне куће и 
дворишта са већим бројем породичмних кућа у посебном објекту, по предходно 
прибављеној сагланости свих власника станова и посебних делова стамбение зграде, 
власника породичнихе куће односно сагласност свих вланика породичних  кућа. 
 Објекат из става 1. овог члана за држање паса ,мора бити удаљен најмање 5 м од 
најблише стабене зграде или пословног објекта на суседној парцели, односно кућа у 
дворишту са већим бројем породичних кућа. 
 Сви пси који се држе у дворичту  морају имати саграђене  кућице примерене 
величинме пса и морају бити заштићене од влаге и хладноће. 
 У ограђеном дворишту, пас се може пустити са веза да слободно шета двориштем 
,само ако непостоји могућност да напусти исто или не узнемирава суседа и пролазнике. 
   

Члан 9. 
            Улазна капија дворишта стамбене зграде, дворишта породичне куће, заједничког 
дворишта породичне куће и дворишта са већим бројем породичних кућа у коме се држи пас, 
мора бити видно означен таблом са цртежом и натписом који указује на присуство пса. 
            На улазу у простор, односно објекат у коме се држи опасанпас мора да буде 
видљиво истакнуто упозорење:  „ОПАСАН ПАС“ . 
            Улаз у простор или објекат  у коме се чува опасан пас мора се држати под кључем. 
  

Члан 10. 
            Радне животиње које се користи за помоћ човеку, могу се држати према њиховој 
намени у пословним или другим објектима и у круг тих објеката, у условима који  омогућавају 
несметано и сигурно кретање особа из  суседства на својој парцели, кориснике заједничког  
дворишта и пролазнике. 

Члан 11. 
 Власник, односно држалац одговоран је за штету коју кућни љубимци може нанети  
другим лицима и животињама. 
            Власник чији пас нанесе повреде граћанима или њиховим животињама одговара за 
насталу штету у складу са важећим прописима. 
  
  

Члан 12. 
 Забрањено је организовање и одржавање борби између животиња или између 
животиња и људи, односно организовање клађења  и клађење ,као и присуствовање 
борбама. 
 Забрањено је хушкање животиње на човека и животиње на животињу. 
 

Члан 13. 
 Опасни пси који се држе као кућни љубимци, а који могу представљати опасност за 
околину држе се у складу са посебним прописима којим се уређује начин држања паса који 
могу престављати опасност за околину. 
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Члан 14. 
 Голубовима се, у смислу ове одлуке, сматрају голубови писмоноше, голубови 
високолетачи, и украсни голубови. 
 Голубови се могу држати на крову или тавану у стамбеној згради, посебно ограђеном 
простору, уз предходно прибављеној сагласности свих власника станова и посебних делова 
стамбене зграде. 
 У стамбеним зградама забрањено је држање голубова на балкону, тераси и лођи која 
припада стану. 
 Голубови се могу држати на тавну или тераси у породичној кући, посебно ограђеном 
простору. 
 Голубови се могу држати и у дворишту и у дворишту породичне куће, у посебно 
ограђеном простору, под условом да је удаљен најмање десет метара од  најближег 
стамбеног или пословног објеката на суседној парцели. 
 У дворишту стамбене зграде, заједничком дворишту породичне куће и у дворишту са 
већим бројем породичних кућа, голубови се могу држати у посебно ограћеном простору, под 
условима да је удаљен најмање десет метара од најближег стамбеног или пословног 
објеката на суседној парцели, и по предходно прибављеној сагласности свих власника 
станова и посебних делова стамбене зграде, сувласника породичне куће односно 
сагласноси свих власника породичних кућа. 
  

Члан 15. 
 Ако влансик, односно држалац кућних љубимаца није у могућностима да се даље 
брине о њима, дужан је да им обезбеди одговарајући смештај. 
  

III ИЗВОЂЕЊЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА 
  

Члан 16. 
 Држалац животиње, као и лице које изводи пса на јавној површини, дужан је да пса 
изводи на поводнику. 
 Држалац животиње, као и лице које изводи пса, сноси пуну одговорност за његово 
понашање на јавној површини. 
 Лицима малђим од 16 година забрањено је изводити псе великог раста. 
  

Члан 17. 
Опасног пса на јавну површину могу изводити само пунолетна лица, и то на 

поводнику и са заштитном корпом на њушци. 
Приликом извођења опасног пса на јавне површине, држалац пса, као и лице које га 

изводи дужан је да са собом носи потврду за пса, издату у складу са посебним прописом. 
  

Члан 18. 
Забрањено је уводити псе и мачке у : 

 објекте које користе органи државне управе и локалне самоуправе 

 објекте и просторије за здравствену заштиту грађана 

 објете и просторије у којима се обавља васпитно-образовна делатност и обезбеђује 
смештај ,боравак и исхрана деце, ученика и студената, 

 објекте за промет лекова 

 објекте за производњу, смештај и промет животних намирница 

 верске објекте 
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Власници,односно корисници осталих објеката у јавном коришћењу, истичу на 
видном месту обваштење о слободном увођењу, односно забрани увођења паса и мачака у 
објекат. 

Забране из овог члана не односе се за псе водиче слепих особа. 
  

Члан 19. 
 На јавне површине могу се изводити пси и мачке који су вакацинисани против 
беснила и трајно обележени у складу са законом којим се уређује ветеринарство. 
  

Члан 20. 
 Пас се може пуштати са поводника да се слободно креће само у парку и на другој 
јавној зеленој површини и то: 

- у времену од 22.00 сата до 09.00 сати следећег дана, у периоду летњег рачунања 
времена, односно, у времену од 20.00 сати до 10.00 сати следећег дана, у периоду 
зимског рачунања времена; 

- у непосредној близини школа, временски периоди из алинеје 1. става 1. овог члана, 
ограничавају се до 7.30 сати следећег дана, без обзира на период рачунања 
времена, осим за време школског распуста и нерадних дана. 
Одредба става 1. овог члана не односи се на опасне псе. 

 Забрањено је пуштати пса са поводника да се слободно креће у делу парка и друге 
јавне зелене површине, у којем се налази уређено дечје игралиште, као и у делу под 
цветним засадом. 
 ЈП “Комуналац“ Димитровград коме је Општина поверила обављање комуналне 
делатности уређења и одржавања јавних зелених површина (у даљем тексту: предузеће), 
може одредити јавну зелену површину на којој је забрањено извођење паса, по претходно 
прибављеној сагласности организационе јединице Општине Димитровград. 
 Предузеће је дужно да у парку и другој јавној зеленој површини постави видне 
ознаке, на којима је назначено у ком временском периоду и у којим деловима је забрањено 
слободно кретање паса, односно на којим јавним зеленим површинама је забрањено 
извођење паса. 
  

Члан 21. 
 У парку и на другој јавној зеленој површини, може се одредити површина за 
неограничено слободно кретање паса (у даљем тексту: "парк за псе"). 
 Предузеће одређује и уређује парк за псе, по претходно прибављеној сагласности 
организационе јединице Општине Димитровград. 

  
Члан 22. 

 Забрањено је, у парку за псе: 
- уводити кује у терању и болесне псе; 
- коришћење ових површине од стране професионалних тренера паса за обављање 

обуке паса; 
- уношење стаклене амбалаже; 
- уношење и остављање хране; 
- шишање и четкање паса. 

            На улазу у парк за псе, забране из става 1. овог члана морају бити видно истакнуте, 
о чему се стара предузеће. 
 Забрањено је шишање и четкање паса на јавним површинама. 
 Опасни пси се могу уводити у парк за псе и пуштати са поводника да се слободно 
крећу, са заштитном корпом на њушци. 
  

Члан 23. 
 Уколико пас или мачка, приликом извођења, на било који начин испрља јавну 
површину, држалац животиње, односно лице које изводи пса или мачку, обавезан је да 
испрљану површину без одлагања очисти. 
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 О постављању и одржавању опреме за одлагање фекалија паса и мачака у парку, 
стара се предузеће. 
 О постављању и одржавању опреме за одлагање фекалија паса и мачака на осталим 
јавним површинама, стара се ЈП „Комуналац“ Димитровград. 

  
IV НАДЗОР 

  
Члан 24. 

 Инспекцијски надзор над спровођењем ове Одлуке, у оквиру својих надлежности 
врши-Комунална инспекција, ОУ Димитровград. 
 Држалац животиња дужан је да комуналном инспектору и комуналном редару 
омогући неометано вршење послова, омогући приступ објектима и животињама, стави на 
увид сва потребна документа и у остављеном року достави потребне податке и поступи по 
налогу. 
  

Члан 25. 
 Комунални инспектор је овлашћен да у вршењу инспекцијског надзора: 

- нареди извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање 
недостатака 

- да наложи уклањање , односно измештање животиње или објеката за смештај када 
се они држе противно одлуци (а не постоји  могућност да се њихово држање ускалди 
са одлуком) или држалац не отклони решењем инспектора утврђене недостатке, 

- да предузме друге мере у скалду са законом и прописима Општине Димитровград 
(изриче и наплаћује новчану казну на лицу места у складу са одредбама ове одлуке, 
подноси захтев за покретање прекршајног поступка и др.) 

- подноси захтев за покретање прекршајног поступка за прекршаје утврђене овом 
одлуком 

- подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело 
- обавести други надлежни орган да предузме мере из својине надлежности. 

  
Члан 26. 

 Комунални редар је овлашћен да у вршењу послова, присуством на лицу места : 
- спречава нарушавање реда прописаног овом одлуком 
- контролише извршење прописаних обавеза овом одлуком у погледу места и простора 

у којима се држе животиње , приджавања прописаних обавеза држалаца паса и 
мачака приликом њиховог извођења на јавну површину 

- успоставља нарушени ред, применом својих овлашћења утврђених законом. 
   

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 Члан 27. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се власник односно 
држалац који држи животиње противно члану 3, члану 4, члану 5, члану 6, члану 7, члану 8, 
члану 9. став 2, члану 10, члану 12, члану  13, члану 14. став 3. и члану 15. ове Одлуке. 
 Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се влансик односно 
држалац који држи животиње противно члану 16, члану 17, члану 18, члану 19, члану 20, 
члану 22. и члану 23. став 1.ове Одлуке. 
 Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара казниће се правно лице, 
однносно предузеће ако поступи противно члану 20. став 4. и став 5., члану 21, члану 22. 
став 2, члану 23. став 2. и став 3. ове Одлуке. 
 Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара казниће се одговорно лице у 
правном лицу ако не поступи сходно одредбама  члана 20. став 4. и став 5., члана 21, члана 
22. став 2, члана 23. став 2. и став 3. ове Одлуке. 
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VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 Члан 28. 

Држаоци домаћих животиња и кућних љубимаца дужни су да држање животиња 
ускладе са одредбама ове одлуке у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
  

Члан 29.  
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о држању и извођењу кућних 

љубимаца на територији општине Димитровград („Службени лист града Ниша“, бр. 10/2017). 
  

Члан 30. 
 Ова одлука ступа на снагу осног дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Димитровград“. 
    
   
Број: 06-211/2021-17/11-5 
У Димитровграду, 15.10.2021. године. 
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
  

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                          Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 24. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14 
08/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) и члана 40. став 1. тачка 10) Статута општине 
Димитровград („Службени лист општине Димитровград“ бр. 6/2019), Скупштина општине 
Димитровград, на седници одржаној дана 15.10.2021. године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
о давању на управљање непокретностима  

( Дечија игралишта у власништву општине Димитровград ) 
 
 

Члан 1. 

Предмет ове одлуке су дечија игралишта у власништву Општине Димитровград : 
 

1. Дечије игралиште „Касарине“ на парцели 140 КО Димитровград 
2. Дечије игралиште „Тигрово насеље“ на парцели 771/1 КО Димитровград 
3. Дечије игралиште „Сателит“ на парцели 5412 КО Димитровград 
4. Дечије игралиште „Толстојева“ на парцели 735/1 КО Димитровград 
5. Дечије игралиште „Строшена чешма“ на парцели 1596 КО Димитровград 
6. Дечије игралиште „Белеш“ на парцели 8412 КО Лукавица 
7. Дечије игралиште „Жељуша Каракашево“ на парцели 1228 КО Жељуша 
8. Дечије игралиште „Гојин Дол“ на парцели 1073 КО Гојин Дол 
9. Дечије игралиште „Карнишор“ на парцели 2564 КО Димитровград 
10. Дечије игралиште „Смиловска језера“ на парцели 7637 КО Смиловци 
11. Дечије игралиште „ЈНА“ на парцели 114/9 КО Димитровград 
12. Дечије игралиште „СТЦ“ на парцели 833/2 КО Димитровград 
13. Дечије игралиште „Горња Жељуша“ на парцели 2521 КО Жељуша 
14. Дечије игралиште „Лептирић“ на парцели 1228/3 КО Димитровград 
15. Дечије игралиште „Колибри “ на парцели 419/30 КО Жељуша 
16. Дечије игралиште „Пчелица“ на парцели 136/117 КО Димитровград 
 

Члан 2. 

 Предметна имовина из члана 1. ове одлуке под редним бројем од 1 до 13  даје се на 
управљање „Спортско туристичком центру Цариброд“ из Димитровграда. 
 

Предметна имовина из члана 1. ове одлуке под редним бројем од 14 до 16  даје се на 
управљање Предшколској установи „8. септембар“ из Димитровграда. 
 

Члан 3.  

 ,,Спортско туристички центар Цариброд“ и Предшколска установа „8. септембар“ 
Димитровград имају право управљања (одржавање, обнављање и унапређивање, као и 
извршавање законских и других обавеза) на непокретностима из члана 1. ове Одлуке, у 
складу са природом и наменом ствари, сагласно одредбама Закона о јавној својини. 
 

Члан 4. 

 Непокретности из члана 1.ове Одлуке дају се на управљање ,,Спортско туристичком 
центру Цариброд“ и Предшколској установи „8. септембар“ Димитровград, без накнаде, на 
период од најмање пет година, почев од дана потписивања уговора. 
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Члан 5. 

 На основу ове Одлуке са ,,Спортско туристичким центром Цариброд“ и 
Предшколском установом „8. септембар“ Димитровград закључиће се уговор о давању на 
управљање непокретности из члана 1. ове Одлуке, сагласно одредбама Закона о јавној 
својини. 

 Уговор о давању на управљање наведене непокретности из члана 1. ове Одлуке 
потписује у име општине Димитровград, председник општине Димитровград. 
 

Члан 6. 

,,Спортско туристички центар Цариброд“ и Предшколска установа „8. септембар“ се 
обавезују да у периоду од 3 година покрену процедуру уређења поменуте имовине из члана 
1. ове одлуке, а све у складу са Правилником о безбедности дечијих игралишта („ Службени 
гласник РС“, број 41/19,) којим су прописани битни захтеви за заштиту здравља и 
безбедности дечијих игралишта на отворном простору. 

Члан 7. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине 
Димитровград. 
 

 
 

Број:06-211/2021-17/11-6 
УДимитровграду, 15.10.2021. године  
 
 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

       ПРЕДСЕДНИК 
                                       Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 189. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и 

васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), члана 50. Закона о 
предшколском васпитању и образовању (''Сл.гласник РС'', бр.18/10, 101/17, 113/17 – др. 
закон и 10/19), члана 4, 12, 13. и 14.Правилника о мерилима за утврђивање економске цене 
програма васпитања и образовања у предшколским установама (''Службени гласник РС'', 
број 87/21) и члана 40. став 1 тачка 6) Статута општине Димитровград (''Сл. лист општине 
Димитровград'', бр. 6/19), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној 
15.10.2021. године, донелаје 

 
ОД ЛУ К У 

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У 
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „8. СЕПТЕМБАР“ ДИМИТРОВГРАД ЗА РАДНУ 2021/22 

ГОДИНУ 
 

Члан1. 
Овом одлуком утврђује се економска цена програма васпитања и образовања за 

радну 2021/22 годину у Предшколској установи „8. септембар“ Димитровград чији је 
оснивач општина Димитровград. 

 
Члан2. 

Економска цена програма васпитања и образовања у предшколским установама 
чији је оснивач општина Димитровград утврђује се у износу од 15.503,oo динара месечно 
по детету. 

Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем месечне економске цене по 
детету из става 1.овог члана са бројем радних дана у месецу. 
 

Члан3. 
Учешће појединачног корисника услуга у економској цени по детету износи 20%, 

односно за целодневне облике рада у трајању од 11 часова износи 3.100,оо динара 
месечно по детету. 

Учешће корисника услуга у економској цени по детету за полудневне облике рада у 
трајању од 4 часова – програм припреме за школу износи 1.400,оо динара месечно по 
детету, за време трајања припремног предшколског програма. 

Од обавеза плаћања из става 1. и става 2. овог члана изузимају се деца без 
родитељског старања, деца са сметњама у развоју и инвалидитетом, деца корисника 
новчане социјалне помоћи и деца из материјално угрожених породица, треће и свако 
наредно дете у породици, у складу са прописима којима се уређује финансијска подршка 
породици са децом. 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном 

листу општине Димитровград''. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању економске 
цене програма васпитања и образовања у предшколској установи „8. септембар“ 
Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 41/20). 
 
Број:06-211/2021-17/11-8 
У Димитровграду, 15.10.2021. године  
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

     ПРЕДСЕДНИК 
             Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 20. став 1. тачка 11. и члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/014-др. закон, 101/016-др. закон и 47/18), члана 
13. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/05-др. закон, 81/05-испр. 
др. закона, 83/05-испр. др. закона, 83/14-др. закон), члана 41. Закона о туризму („Сл. гласник 
РС“, 17/2019) и члана 40. став 1. тачка 11) Статута општине Димитровград („Сл. лист 
општине Димитровград“, бр. 6/19), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној 
дана  15.10.2021. године, донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о усклађивању Одлуке о оснивању Установе за спорт и туризам „Спортско туристички 
центар Цариброд“ Димитровгрда са Законом о туризму и са 

Уредбом о класификацији делатности и 
промени назива и претежне делатности установе 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом одлуком врши се усклађивање Одлуке о оснивању Установе за спорт и туризам 
„Спортско туристички центар Цариброд Димитровград број 06-60/2016-I/3-19 од31.05.2016. 
године са Законом о туризму Закона о туризму („Сл. гласник РС“, 17/2019)  и са Уредбом о 
класификацији делатности („Сл. гласник РС“, бр. 54/2010) и врши промена назива и 
претежне делатности Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ 
Димитровград (у даљем тексту:Установа). 
Установа је основана Одлуком о оснивању Установе за спорт и туризам „Спортско 
туристички центар Цариброд Димитровград број 06-60/2016-I/3-19 од31.05.2016. године и 
уписана  у Регистар Привредног суда Ниш Решењем  Fi. број  85/2016 од 19.07.2016. године, 
Матични број: 17894773, ПИБ: 109733717. 

Овом одлуком Установа преузима имовину, права и обавезе и све запослене из 
Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Димитровград“  Димитровград. 

Установа послује у складу са Законом о јавним службама. 
 

Члан 2. 
Овом одлуком регулишу се права и обавезе оснивача и Установе, а нарочито: 

- циљеви оснивања, 
- подаци о оснивачу,  
- назив и седиште Установе, 
- делатност Установе, 
- средства за рад Установе, 
- органи Установе, 
- права и обавезе у погледу обављања делатности због којих је Установа основана, 
- укидање Установе, 
- друга питања од значаја за рад Установе. 

 
 
II  ЦИЉЕВИ ОСНИВАЊА 

Члан 3. 
Установа је основана у циљу: 
 
1.Промоције и развоја туризма  на територији општине Димитровград 
Послови на промоцији и развоју туризма од интереса за општину Димитровград обављају се 
у циљу валоризације, очувања и заштите туристичких вредности, усмеравања и подстицања 
развоја туризма на територији општине Димитровград. 
У сврху  остварења циљева из претходног става, Установа обавља следеће послове: 

- промоције и развоја туризма општине Димитровград; 
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- координирања активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму 
који непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и промоцији туризма и на 
програмима едукације и усавршавања вештина запослених у туризму; 

- доношења годишњег програма рада и плана промотивних активности у складу са 
Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима ТОС-а; 

- обезбеђивања и унапређивања информативно-пропагандног материјала којим се 
промовишу туристичке вредности општине Димитровград (штампане публикације, 
аудио и видео промотивни материјал, он лине средства промоције - интернет 
презентација, друштвене мреже и пратеће дигиталне активности, сувенири, итд.); 

- прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на својој 
територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма; 

- организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, 
културних и других скупова и манифестација; 

- организовања туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање 
бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања 
туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање 
надлежних органа са притужбама туриста и др.); 

- управљача туристичког простора; 
- посредовања у пружању услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком 

домаћинству; 
- подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења 

простора; 
- израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних пројеката из 

области туризма; 
- припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других 

информација; 
- у вези са обављањем привредне делатности, као и друге активности у складу са 

законом, оснивачким актом и статутом Установе. 
2. Развоја и унапређења спортско-рекреативног туризма на територији општине 
Димитровград 
У сврху остварења циљева развоја и унапређења спортско-рекреативног туризма, Установа 
обавља следеће послове: 

- промоције и развоја спортско-рекреативног туризма на територији општине 
Димитровград; 

- подстицања  изградње, одржавања, обнављања и унапређивања и опремања 
спортско-туристичких објеката, у функцији промоције и развоја спортско-рекреативног 
туризма на територији општине Димитровград; 

- управљање и рационално коришћење спортско-рекреативних објеката, пренетим 
овом одлуком Установи на коришћење, што подразумева њихово одржавање, 
обнављање и унапређење, а све у циљу развијања успешног пословања у пружању 
услуга највиших стандарда у области спортско-рекреативног туризма. 

 
Члан 4. 

Установа је дужна да годишњи програм рада и план промотивних активности из 
члана 3. став 2. алинеја 2. ове одлуке, пре њиховог усвајања, достави Туристичкој 
организацији Србије на прибављање претходне сагласности у делу плана промотивних 
активности. 
 
III ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

Члан 5. 
Оснивач Установе је Oпштинa Димитровград, Трг др Зорана Ђинђића број 2, Матични број: 
06867804 ПИБ:101045378 ЈБКЈС: 6460487 (у  даљем тексту: оснивач). 
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IV НАЗИВ И СЕДИШТЕ 

Члан 6. 
Овом одлуком мења се назив Установе, тако што се њен досадашњи назив, који је гласио 
Установа за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград мења 
новим називом, који сада гласи: Туристичка организација „Цариброд“  Димитровград. 

Скраћени назив Установе на српском језику је ТО „Цариброд“ Димитровград. 
Назив установе на бугарском језику је: Туристическа организация „Цариброд“ 
Цариброд. 
Скраћени назив на бугарском језику је: ТО „Цариброд“ Цариброд. 
Текст  пословног имена Установе исписује се на српском језику ћириличним писмом и 
на бугарском језику ћириличним писмом. 
Текст скраћеног пословног имена Установе исписује се на српском језику ћириличним 

писмом и на бугарском језику ћириличним писмом. 
О промени назива Установе одлучује Управни одбор. 
На одлуку Управног одбора о промени назива сагласност даје Оснивач. 

Седиште Установе је у Димитровграду, Улица Теслина бб. 
 

Члан 7. 
 

Установа има печат који је округлог облика пречника 40 милиметара са текстом 
исписаним у концентричним круговима око грба Републике Србије, на српском језику и 
ћириличким писмом и бугарском језику и ћириличким писмом. 

У спољном кругу печата исписује се Република Србија на српском језику ћириличким 
писмом и Република Сърбия на бугарском језику ћириличким писмом. 

У следећем унутрашњем кругу исписује се Туристичка организација „Цариброд“ 
Димитровград на српском језику ћириличким писмом и Туристическа организация 
„Цариброд“ Цариброд на бугарском језику ћириличким писмом. 

У последњем унутрашњем исписује се седиште Установе, Димитровград на српском 
језику ћириличким писмом и Цариброд на бугарском језику ћириличким писмом. 

Текст печата на српском језику ћириличким писмом исписује се у сваком кругу изнад 
грба Републике Србије, а текст на бугарском језику ћириличким писмом исписује се у 
наставку сваког круга. 

Установа има пријемни штамбиљ који је правоугаоног облика и у отиску има исписане 
рубрике на српском језику ћириличким писмом и бугарском језику ћириличким писмом, и то: 
„Примљено/Получено“, „Орг. јединица/Орг.отдел“, „Број/Номер“,Прилог/Приложение“ и 
„Вредност/Стойност“, док је изнад рубрика исписан текст Туристичка организација 
„Цариброд“ Димитровград, а испод њега текст Туристическа организация „Цариброд“ 
Цариброд. 

Установа има заводни штамбиљ је правоугаоног облика са текстом исписаним у 
редовима један испод другог на српском језику ћириличким писмом и бугарском језику 
ћириличким писмом, и то: 

у првом реду текст Туристичка организација „Цариброд“, 
у другом реду текст Туристическа организация „Цариброд“, 
у трећем реду текст реч Број/Номер са означеним хоризонталним цртама за упис броја 

акта, 
у четвртом реду Датум/Дата са означеним хоризонталним цртама за упис датума 

завођења, 
у петом реду реч Димитровград, 
у шестом реду реч Цариброд. 
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Члан 8. 

 
Установа се уписује у судски регистар. 
Установа има статус правног лица, са правима и обавезама утврђеним законом, овом 
одлуком и Статутом Установе. 
Установа одговара за своје обавезе у правном промету целокупном својом имовином. 
Установа послује у складу са прописима којима се уређују јавне службе. 
 
V ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 9. 
Претежна делатност Установе је: 
84.13 Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије 
 
Остале делатности Установе су: 
-18.12 Остало штампање 
-47.51 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама 
-47.63 Трговина на мало музичким и видео записима у специјализованим продавницама 
-47.65 Трговина на мало играма и играчкама у специјализованим продавницама 
-47.71 Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама 
-47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама 
(продаја сувенира) 
-47.99 Остала трговина на мало изван продавница 
-55.20 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак-смештај у сеоским кућама, 
брвнарама, апартманима, бунгаловима... 
-52.22 Услужне делатности у воденом саобраћају 
-55.30 Делатност кампова, ауто кампова и кампова за туристичке приколице 
-55.90 Остали смештај 
-58.11 Издавање књига-издавање књига, брошура, проспеката, летака и других публикација 
-58.12 Издавање именика и адресара 
-58.19 Остале издавачке делатности 
-63.99 Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте 
-70.21 Делатност комуникација и односа с јавношћу 
-73.11 Делатност рекламних агенција 
-73.12 Медијско представљање 
-73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења 
-79.11 Делатност путничких агенција 
-79.12 Делатност туроператора 
-79.90 Остале услуге резервације и делатности повезане са њима 
-82.20 Делатност позивних центара 
-82.30 Организовање сајмова и састанака 
-93.11 Делатност спортских објеката 
-93.19 Остале спортске делатности 
-93.21 Делатност забавних и тематских паркова 
-93.29 Остале забавне и рекреативне делатности. 
Установа може, без уписа у судски регистар, обављати и друге делатности, које служе 
обављању делатности које су уписане, уколико за те делатности испуњава услове  
прописане законом, а које се уобичајено обављају уз уписане делатности, у мањем обиму, 
или привремено. 
О промени делатности Установе одлучује Скупштина општине Димитровград, на предлог 
Управног одбора Установе. 
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VI СРЕДСТВА ЗА РАД 

Члан 10. 
Средства за рад Установе као индиректног корисника буџета биће обезбеђена и 
опредељена Одлуком о буџету општине Димитровград почетно од 2022. буџетске године, а 
обезбеђиваће се континуирано сваке буџетске године. 
 

Члан 11. 
Средства за рад, односно обављање делатности из члана 9. ове одлуке, обезбеђују се из: 

- буџета општине Димитровград, 
- буџета Републике Србије, 
- донација и спонзорства, 
- других прихода, у складу са законом. 

Средства из става 1. овог члана користе се у складу са законом, овом одлуком, Статутом 
Установе и Годишњим програмом рада и финансијским планом Установе. 
 
Члан 12. 
 

Имовину Установе чине право својине на покретним и непокретним стварима, 
новчана средстава и хартије од вредности и друга имовинска права која је преузела од 
Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград и 
којустекне својим радом и пословањем. 
Ради обезбеђивања услова за обављање делатности из члана 9. ове Одлуке, оснивач 
Установи даје на коришћење без накнаде, све у складу са Одлуком о прибављању и 
располагању стварима у јавној својини општине Димитровград следећенепокретности у  
јавној својини општине Димитровград: 

- Спортска хала са пословно спортским анексом и структуром приземља и спрата 
зграде лоцирана на делу кат.парцели бр. 825, КО Димитровград, 

- терен за одбојку на песку (18 х 9), који је лоциран на кат.парцели бр. 816, КО 
Димитровград, 

- терени за мале спортове – кошаркашки терен (32 х 17,5), и рукометно игралиште (41 
х 22) који су лоцирани на кат. парцели бр. 815, КО Димитровград, 

- тениски терени  1600 м2 лоцирани на делу кп. број 712, КО Димитровград, 
- базени са пратећим објектима (велики  25 х 12 м2 и дечји-мали 12 х 6 м2), који су 

лоцирани на делу кат.парцели бр. 712, КО Димитровград, 
- трим полигон и дечје игралиште лоцираних на делу кп. бр. 830, КО Димитровград, 
- планинарски дом у селу Поганово, који је лоциран на кп. бр. 3633, КО Поганово, 
- планинарски дом у селу Сенокос, који је лоциран на кп. бр. 2723. КО Сенокос, 
- објекат свлачионице које се налазе на кп.бр. 812 уписане у ЛН бр. 926 КО 

Димитровград,укупне површине 455,20 м2, 
- пословне просторије Туристичко – информативног центра Цариброд на адреси Трг др 

Зорана Ђинђића 4 Димитровград, на кп.бр. 617 уписане у ЛН бр. 1325 КО 
Димитровград, 

- терен за велики фудбал на кп.бр. 812 уписане у ЛН бр. 926 КО Димитровград, укупне 
површине 16849 м2, врста земљишта – градско грађевинско земљиште, 

- ЛЕД биборд на кп.бр. 1600/2, уписане у ЛН бр. 3206 КО Димитровград. 
За прибављање и располагање покретним стварима веће вредности, из става 1. 

алинеја 10. овог члана, Установа мора имати сагласност надлежног органа оснивача. 
   
 
VII ОРГАНИ 
 

Члан 13. 
Органи Установе су: 
1) Директор, 



Број 53. 18.10.2021. године „Службени лист општине Димитровград“ СТРАНА 33 
 

2) Управни одбор и 
3) Надзорни одбор. 
 
1) Д и р е к т о р 

Члан 14. 
Директор Установе мора да поседује:  

1) стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;  

2) радно искуство од четири године, од чега најмање две године на руководећим 
пословима;  

3) активно знање најмање једног страног језика.  
Директора Установе именује и разрешава Скупштина општине Димитровград, на основу 
јавног конкурса, који спроводи Управни одбор Установе.  
Мандат директора траје 4 године.  
По истеку мандата исто лице може бити поново именовано за директора Установе. 
Конкурсни поступак за именовање директора Установе уређује се Статутом Установе. 

 
Члан 15. 

Директор Установе: 
- представља и заступа Установу, 
- организује и руководи радом Установе, 
- предлаже основе пословне политике, програме и планове рада и развоја Установе, 
- подноси извештаје о резултатима пословања Установе, 
- доноси акт о организацији и систематизацији послова, уз сагласност надлежног 

органа оснивача, 
- предлаже акте које доноси Управни одбор Установе, 
- извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово спровођење, 
- стара се о законитости рада Установе, 
- одговара за коришћење и управљање непокретностима које су Установи предате на 

коришћење од стране оснивача, 
- одговара за коришћење и располагање покретним стварима, 
- врши друге послове утврђене законом, овом одлуком и Статутом Установе. 

 
Члан 16. 

Дужност директора Установе престаје истеком мандата на који је именован и разрешењем. 
Скупштина општине може разрешити директора Установе: 

- на лични захтев, 
- ако обавља дужност супротно одредбама закона, ове одлуке и Статута Установе, 
- ако нестручним, неправилним или несавесним радом проузрокује већу штету 

Установи, 
- ако је против њега покренут кривични поступак који га чини недостојним обављања 

функције директора, 
- ако Скупштина општине не усвоји извештај о раду Установе. 

 
Члан 17. 

Скупштина општине може, без спровођења конкурса, именовати вршиоца дужности 
директора Установе, у случају престанка дужности директора пре истека периода на који је 
именован, или када јавни конкурс за директора није успео. 
Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне 
године. 
Вршилац дужности директора мора испуњавати све услове, прописане за директора 
Установе. 
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Вршилац дужности директора има  сва  права, обавезе и овлашћења која има директор 
Установе. 
 
2) Управни одбор 

Члан 18. 
Управни одбор Установе има 5 чланова.  

У управни одбор Установе именују се два представника запослених и три 
представника оснивача.  

Чланови Управног одбора, представници запослених Установе, предлажу се на начин 
прописан Статутом Установе.  

Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава Скупштина општине. 
Управни одбор се именује на период од 4 године. 
 

Члан 19. 
Управни одбор Установе: 

- доноси Статут Установе, уз сагласност Скупштине општине, 
- одлучује о пословању Установе, 
- усваја годишњи програм рада са финансијским планом, 
- усваја извештаје о пословању и завршни рачун, 
- доноси одлуке о коришћењу средстава, у складу са законом, 
- спроводи конкурсни поступак за именовање директора Установе,  
- доноси Пословник о свом раду, 
- обавља друге послове у складу са законом, овом одлуком и Статутом 

Установе. 
 
3) Надзорни одбор 

Члан 20. 
Надзорни одбор Установе има 3 члана, од којих су два представници оснивача, а један је 
представник запослених Установе. 
Члан Надзорног одбора, представник запослених Установе, предлаже се на начин прописан 
Статутом Установе. 
Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина општине. 
Надзорни одбор се именује на период од 4 године. 
 

Члан 21. 
Надзорни одбор Установе: 

- врши надзор над пословањем Установе, 
- прегледа извештај о пословању и завршни рачун Установе и утврђује да ли су 

сачињени у складу са прописима, 
- доноси Пословник о свом раду, 
- обавља друге послове у складу са законом, овом одлуком и Статутом Установе. 

 
VIII ПРАВА И ОБАВЕЗЕ У ПОГЛЕДУ ДЕЛАТНОСТИ ЗБОГ КОЈИХ ЈЕ  
УСТАНОВА ОСНОВАНА 
 
Планови и програми рада 

Члан 22. 
Годишњи план и програм рада Устнове, са финансијским планом, доноси Управни одбор и 
доставља га Скупштини општине на усвајање. 
Годишњи план и програм рада, са финансијским планом, сматра се донетим када на њега да 
сагласност Скупштина општине. 
 
Извештај о раду  

Члан 23. 
Извештај о раду Установе Управном одбору подноси директор Установе. 
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Управни одбор усваја извештај и подноси Скупштини општине. 
 
Надзор оснивача над радом Установе 
 

Члан 24. 
Скупштина општине, у оквиру својих овлашћења, врши надзор и контролу над радом 
Установе и обављањем делатности због којих је Установа основана, разматрањем 
годишњих програма и планова рада и извештаја о раду. 
Поред овлашћења из претходног става овог члана, Скупштина општине даје сагласност на: 

- Статут Установе, 
- статусне промене, 
- друге одлуке Установе, у складу са законом, овом одлуком и Статутом 

Установе. 
Члан 25. 

Општинско веће даје сагласност на: 
- промену цена производа и услуга, у складу са програмом и планом Установе, 
- акт о организацији и систематизацији послова Установе, 
- друге одлуке Установе, у складу са законом, овом одлуком и Статутом Установе. 

 
Члан 26. 

Права и обавезе Установе  према Оснивачу су да: 
- континуирано, благовремено и квалитетно обавља послове из члана 7. ове Одлуке, 
- рационално користи финансијска средства,  
- сарађује са Оснивачем у решавању свих значајнијих питања од интереса за 

остваривање своје делатности, 
- најмање једном годишње поднесе извештај о свом раду и финансијском пословању, 
- и друге обавезе у складу са законом и актима Оснивача. 

 
IX ОСНОВНИ АКТИ УСТАНОВЕ 
 

Члан 27. 
Статут је основни општи акт Установе којим се уређује:  

- делатност Установе,  
- унутрашња организација, 
- органи, њихов састав, начин именовања и надлежности,  
- услови за именовање и разрешење директора,  
- одговорност за обавезе у правном промету  
- и друга питања значајна за рад Установе за спорт и туризам „Спортско туристички 

центар Цариброд“ Димитровград.  
 
 
X УКИДАЊЕ УСТАНОВЕ 

Члан 28. 
Установа је основана на неограничено време. 
У случају престанка рада Установе, преостала средства припадају оснивачу. 
Акт о укидању Установе доноси Скупштина општине. 
На основу акта о укидању Установе, спроводи се поступак редовне ликвидације Установе, у 
складу са законом. 
 

Члан 29. 
Установа може бити укинута: 

- ако не испуњава законом прописане услове за обављање делатности, 
- ако не постоје услови за обављање делатности Установе. 

Сматра се да не постоје услови за обављање делатности Установе ако: 
- не постоји потреба за њеном делатношћу, 
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- потребе за делатношћу Установе могу да се задовоље на рационалнији и  
економичнији начин, 

- не остварује законом утврђене циљеве и задатке. 
 
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 30. 
Органи Установе, изабрани у складу са Одлуком о оснивању Установе, број 06-60/2016-I/3-
19 од31.05.2016. године, настављају са радом до истека периода на који су именовани, 
односно до разрешења од стране оснивача. 
 

Члан 31. 
Установа наставља са радом у складу са одредбама ове Одлуке. 
 

Члан 32. 
Органи Установе дужни су да у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке 
ускладе Статут и друге опште акте Установе са одредбама ове одлуке. 
 

Члан 33. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине 
Димитровград, а примењиваће се од 01.01.2022.године 
 
 

Број: 06-211/2021-17/11-9 
У Димитровграду, 15.10.2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД  
    

 
      ПРЕДСЕДНИК 

                 Зоран Ђуров, с.р. 
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 На основу члана 34. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 20. 
Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини 
Општине Димитровград („Службени лист општине Димитровград“, бр. 10/21) и члана 40. став 
1. тачка 38. Статута општине Димитровград (''Сл.лист општине Димитровград“ бр. 6/19), 
Скупштина општине Димитровград на седници одржаној 15.10.2021. године,  доноси 
 
 
 

ОДЛУКУ О ДАВАЊУ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ 
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

к.п. бр. 785/1 КО Димитровград 
 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком уређује се начин и поступак давања у закуп непокретности, 
грађевинског земљишта на територији општине Димитровград на парцели 785/1 КО 
Димитровград. 
 
 Делови парцеле, гаражна места места површине 21м2, на к.п. бр. 785/1 КО 
Димитровград дају се у закуп за изградњу гаража а према Идејном пројекту изградње гаража 
у Тигровом насељу бр. 351-47/2019-16, март 2019. године. 
 
 

Члан 2. 
 Непокретност из члана 1. ове Одлуке даје се у закуп а у складу са чланом 20. Одлуке 
о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини Општине 
Димитровград („Службени лист општине Димитровград“, бр. 10/21). 
 
 Првенство закупа простора за изградњу гаража на парцели 785/1 КО Димитровград 
имаће становници улица: „Радничка“, „Сутјеска“ и „Пастерова“. 
 
 Максимални рок за изградњу објеката је годину дана од дана потписивања уговора са 
Општином Димитровград, након чега Општина Димитровград може раскинути уговор без 
накнаде. 
 
 

Члан 3. 
 Непокретност из члана 1. ове Одлуке даје се у закуп на период од 5 (пет) година.  
 
 Закуп непокретности може се продужити и након истека уговора уколико је закупац 
редовно измиривао своје обавезе по уговору о закупу. 
 
  

Члан 4. 
 Минималну висину закупнине за земљиште из члана 1. ове Одлуке утврђује 
надлежни порески орган а почетну цену одређује Општинско веће Општине Димитровград. 
 

Члан 5. 
 Решење о давању у закуп непокретности у јавној својини на основу спроведеног 
поступка јавног надметања доноси Општинско веће Општине Димитровград.  
 Поступак давања у закуп спроводи Комисија за спровођење поступка давања у закуп 
непокретности у јавној својини Општине Димитровград. 
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Члан 6. 
 Уговор о закупу грађевинског земљишта закључује Председник Општине, у крајњем 
року од 30 дана од дана достављања Решења о давању у закуп непокретности закупцу. 
 
 

Члан 7. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 
Општине Димитровград. 
 
 
Бр. 06-211/2021-17/11-10 
у Димитровграду, дана 15.10.2021. године 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Зоран Ђуров. с.р. 
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На основу члана 99. став 2. и члана100. став 1. тачка 2. 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, 9/2020 и 52/2021), члана 13. став 1, члана 27. Одлуке о 
грађевинском земљишту („Службени лист општине Димитровград“, бр. 10/21), Одлуке о о 
покретању поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине 
Димитровград непосредном погодбом – к.п. бр. 1620/1 КО Димитровград („Службени лист 
општине Димитровград“, бр. 39/21)и члана 40. став 1. тачка38. Статута општине 
Димитровград (''Сл.лист општине Димитровград“ бр. 6/19) Скупштина општине Димитровград 
на седници одржаној 15.10.2021. године,  доноси: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Димитровград  

непосреднoм погодбом- к.п. бр. 1620/1 КО Димитровград 
 

1. Предмет овог решења је отуђење непокретности из јавне својине општине Димитровград 
и то – део катастарске парцеле бр.1620/1, лист непокретности број 3206 КО Димитровград, 
ул. Градинска, и то 46 м2 од укупне површине од 627 м2, по врсти: земљиште у 
грађевинском подручју, по култури: земљиште под зградом и другим објектом, у јавној 
својини Општине Димитровград са уделом 1/1. 
 
2. Непокретност из тачке1. овог решења, из јавне својине општине Димитровград отуђује се 
непосредном погодбом, Мадов Димитру из Димитровграда, ул. Славјанска бр. 13. 
 
3. Тржишну вредност непокретности из тачке 1. одредио је надлежни Порески орган 
Министарства финансија - Пореска управа, Сектор за издвојене активности, Одсек за 
контролу Пирот, Одељење за контролу Димитровград. Процењена тржишна вредност 
износи 750,00 динара по метру квадратном. 
Укупна вредност непокретности из тачке 1. износи 34.500,00 динара. 
 
4. На основу процене тржишне вредности и непосредне погодбе одржане дана 30.07.2021. 
године у 16 часова, купопродајна цена износи 34.500,00 динара. Купопродајну цену купац 
исплаћује једнократно на рачун Општине Димитровград, одмах по закључењу и овери 
Уговора о купопродаји непокретности. 
 
Уговор ће бити закључен и оверен најкасније у року од 30 дана од дана достављања 
решења купцу.  
 
Купац купопродајну цену уплаћује на рачун бр. 840-841151843-84 - примања од продаје 
земљишта у корист нивоа општина - Општина Димитровград, са позивом на број: 84-037. 
 
5. У случају неплаћања купопродајне цене 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 остављеном року, Општина Димитровград може 
једнострано раскинути Уговор о отуђењу непокретности и може од купца захтевати 
надокнаду штете. 
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6. Купац је дужан да по закључењу уговора о купопродаји непокретности изради о свом 
трошку геодетски елаборат исправке граница суседних парцела и да сноси све трошкове 
повезане са тим. 

 
7. Уговор из претходног става потписује у име општине Димитровград, председник Општине 
Димитровград, након прибављеног мишљења Општинског правобраниоца.  
Уговор подлеже судској овери.  
 
Брoj: 06-211/2021-17/11-11 
У Димитровграду, 15.10.2021. године. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Зоран Ђуров, с.р. 
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 На основу члана 99. став 2. и члана100. став 1. тачка 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, 9/2020 и 52/2021), члана 13. став 1, члана 27. Одлуке о 
грађевинском земљишту („Службени лист општине Димитровград“, бр. 10/21), Одлуку о 
покретању поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине 
Димитровград непосредном погодбом – к.п. бр. 1470 КО Димитровград („Службени лист 
општине Димитровград“, бр. 39/21) и члана 40. став 1. тачка 38. Статута општине 
Димитровград (''Сл.лист општине Димитровград“ бр. 6/19) Скупштина општине Димитровград 
на седници одржаној 15.10.2021. године,  доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Димитровград  

непосреднoм погодбом- к.п. бр. 1470 КО Димитровград 
 

1. Предмет овог решења је отуђење непокретности из јавне својине општине Димитровград 
и то – део катастарске парцеле бр. 1470, уписане у лист непокретности број 3294 КО 
Димитровград, ул. Васил Левски, укупне површине 467 м2, по врсти: земљиште у 
грађевинском подручју, по култури: земљиште под зградом и другим објектом површине 110 
м2, земљиште под зградом и другим објектом површине 32 м2, земљиште под зградом и 
другим објектом површине 36 м2 и земљиште уз зграду и други објекат површине 289 м2, у 
сусвојини Општине Димитровград са уделом 325/467 и заједничкој имовини супружника 
Иванов Верице и Иванов Стојана са уделом 142/467. Предмет продаје је земљиште под 
зградом и другим објектом површине 36 м2 и земљиште уз зграду и други објекат површине 
289 м2, што укупно износи 325 м2.  
 
2. Непокретност из тачке1. овог решења, из јавне својине општине Димитровград отуђује се 
непосредном погодбом, Иванов Стојану из Димитровграда, ул. Васил Левски бр. 4. 
 
3. Тржишну вредност непокретности из тачке 1. одредио је надлежни Порески орган 
Министарства финансија - Пореска управа, Сектор за издвојене активности, Одсек за 
контролу Пирот, Одељење за контролу Димитровград. Процењена тржишна вредност 
износи 1.000,00 динара по метру квадратном. 
Укупна вредност износи 325.000,00 динара. 
 
4. На основу процене тржишне вредности и непосредне погодбе одржане дана 29.07.2021. 
године у 16 часова, купопродајна цена износи 325.000,00 динара. Купопродајну цену купац 
исплаћује једнократно на рачун Општине Димитровград, одмах по закључењу и овери 
Уговора о купопродаји непокретности. 
 
Уговор ће бити закључен и оверен најкасније у року од 30 дана од дана достављања 
решења купцу.  
 
Купац купопродајну цену уплаћује на рачун бр. 840-841151843-84 - примања од продаје 
земљишта у корист нивоа општина - Општина Димитровград, са позивом на број: 84-037. 
 
5. У случају неплаћања купопродајне цене 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 остављеном року, Општина Димитровград може 
једнострано раскинути Уговор о отуђењу непокретности и може од купца захтевати 
надокнаду штете. 



Број 53. 18.10.2021. године „Службени лист општине Димитровград“ СТРАНА 42 
 

 
6. Уговор из претходног става потписује у име општине Димитровград, председник Општине 
Димитровград, након прибављеног мишљења Општинског правобраниоца.  
Уговор подлеже судској овери.  
 
 
 
Брoj: 06-211/2021-17/11-12 
У Димитровграду, 15.10.2021. године. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Зоран Ђуров, с.р. 
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Измене и допуне Акционог плана запошљавања  
Општине Димитровград за период 2021-2023 године 

 

 На основу повeћаног интересовања незапослених лица која су квалификована за 
меру Стручна пракса, Савет за запошљавање предлаже повећање планираних средстава и 
броја лица ангажованих по тој мери активне политике запошљавања за једно лице високог 
образовања. 

 Потребна средства за додатно ангжаовање једног лица са високим образовањем 
износе 300.000,00 динара (12 месеци х 25.000,00 динара), што укупан буџет за ову меру, за 
три лица са високим образовањем (240 ЕСПБ) и једним лицем за образовањем шестог 
степена (180 ЕСПБ), износи  

12 месеци х 3 х 25.000,00 динара 

  9 месеци х 1 х 22.000,00 динара 

  Укупно       1.098.000,00 динара 

 Укупни износ увећава се за трошкове осигурања ангажованих лица, што укупно 
захтева планирана средства у износу од 1.200.000.00 динара. 

Предлог измена и допуна: 

1. У оквиру главе  V. Meре активне политике запошљавање, тачка 1. Додатно 
образовање и обука, Подтачка 1.1. Стручна пракса, одредба: 
 

„У 2021. години планирано је запошљавање 3 незапослених лица“ 
 

мења се и гласи:  
 

„У 2021. години планирано је запошљавање 4 незапослених лица“ 
 

Као и у табели „Мере активне политике запошљавања“ у делу Стручна праска у колони „Број 
лица укључених у мере 2021“ број 3 мења се у бр 4.  

 
Број: 06-211/2021-17/11-14 
У Димитровграду, 15.10.2021. године  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

        ПРЕДСЕДНИК 
        Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 4), а у вези са чланом 20. става 1. тачке 7. Законa о 
локалној самоуправи, („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 
47/18) и на основу члана 40. став 1. тачка 4) Статута општине Димитровград („Сл. лист 
општине Димитровград“, бр. 6/19), Скупштина општине Димитровград, дана 15.10.2021. 
године, донела је 

 
ПРОГРАМ  

О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА 
ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ 

ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
У Програму за приврени развој општине Димитровград за 2021. годину („Сл. лист 

општине Димитровград“, бр. 6/19) у глави I ПРЕДМЕТ број: „9.400.000,00 (девет милиона и 
четристо хиљада)“ замењује се бројем: „13.750.000,00 (тринаест милиона и 
седамстопедесет хиљада)“. 

 
Члан 2. 

У глави IV НАМЕНА СРЕДСТАВА, тачка 2. Подршка привредним субјектима за 
набавку опреме, или инвестиционо улагање у објекат, а у сврху обављања регистроване 
делатности или самозапошљавања, број: „2.500.000,00“ замењује се бројем: „3.750.000,00“. 

 
Члан 3. 

Овај Програм објавити у „Сл. листу општине Димитровград“. 

 

 

Број: 06-211/2021-17/11-15 
У Димитровграду, дана 15.10.2021. године. 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

                                  
     ПРЕДСЕДНИК   
     Зоран Ђуров, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 53. 18.10.2021. године „Службени лист општине Димитровград“ СТРАНА 133 
 

На основу члана 63. став 2. и 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник 
РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др закон, 101/2016 – др. закон и 47/18) и члана 40. став 
1. тачка 68) Статута општине Димитровград (“Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/2019), 
Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана 15.10.2021. године донела је: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И 
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„КОМУНАЛАЦ“ ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЕРИОД 01.01.2021. ДО 30.06.2021. ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 
 Усваја се информација о степену усклађености планираних и реализованих 
активности из програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ Димитровград за период 
од 01.01.2021. до 30.06.2021. године – II квартал -  извештај ЈП „Комуналац“ Димитровград, 
бр. 1860-1/21 од 27.07.2021. године, усвојен Одлуком Надзорног одбора Н.О бр. 1859-1/21 
која је донета на седници дана 28.07.2021. године. 
 

Члан 2. 
 Информација је саставни део овог Решења. 
 

Члан 3. 
 Ово Решење и информацију доставити Министарству привреде. 
 

Члан 4. 
Решење објавити у „Службеном листу општине Димитровград“. 
 

 
 
 
Број: 06-211/2021-17/11-16 
У Димитровграду, 15.10.2021. 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. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 
68)  Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/2019), 
Скупштине општине Димитровград, на седници одржаној дана 15.10.2021. године донела је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „8. СЕПТЕМБАР“ ДИМИТРОВГРАД 
ЗА РАДНУ 2020/21 ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
Усваја се Извештај о раду Предшколске установе „8. септембар“ Димитровград за 

радну 2020/21 годину, бр. 01-399 од 14.09.2021. године, усвојен Одлуком Управног одбора 
Установе, бр. 02-398, на седници одржаној дана 14.09.2021. године. 
 

Члан 2. 
 

 Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“. 
 

 
 
Број: 06-211/2021-17/11-17 
У Димитровграду, 15.10.2021. 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 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 
58)  Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/2019), 
Скупштине општине Димитровград, на седници одржаној дана 15.10.2021. године донела је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „8. СЕПТЕМБАР“ У ДИМИТРОВГРАДУ 
ЗА РАДНУ 2021/22 ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
 

  Даје се сагласност на Годишњи план рада Предшколске установе „8. септембар“ у 
Димитровграду за радну 2021/22 годину, бр. 01-403 од 14.09.2021. године, усвојен Одлуком 
Управног одбора Установе, бр. 02-402, на седници дана 14.09.2021. године. 
 

Члан 2. 
 

 Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“. 
 

 
 
Број: 06-211/2021-17/11-18 
У Димитровграду, 15.10.2021. године  
 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

                    ПРЕДСЕДНИК 
                                                  Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 121. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и члана 40. став 1. тачка 11) 
и 74) Статута општине Димитровград (“Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/2019), 
Скупштине општине Димитровград, на седници одржаној дана 15.10.2021. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА  

САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА ШКОЛСКУ 2021/22 ГОДИНУ 
 

Члан 1.  
Именују се чланови Савета родитеља општине Димитровград за школску 2021/22 

годину, и то: 
 
1. Испред Предшколске установе „8. септембар“ у Димитровграду, на предлог Савета 

родитеља  
 

1) ДИЈАНА ВЕСКОВ из Димитровграда, ул. Кирило и Методије бр. 16а – члан, 
             ГРОЗДИЦА ИВАНОВ из Димитровграда, ул. Борачка бр. 11 – заменик члана,  

2) АДРИЈАНА САЛИЋ из Димитровграда, с. Жељуша – члан 
             ЗОРАН СТАНОЈЕВ из Димитровграда, ул. Царибродски одред бр. 2  – 
заменик члана, 

3) ДЕЈАН ИЛИЕВ из Димитровграда, ул. Стара планина бр. 25 – члан, 
             АЛЕКСАНДРА НИКОЛОВ из Димитровграда, ул. Нишава бр. 30 – заменик 
члана. 

 
2. Испред Основне школе „Христо Ботев“ у Димитровграду, на предлог Савета 

родитеља 
 

1) ДИМИТРИНА ВЕЛКОВ из Димитровграда, ул.  Првомајска бр. 29  – члан, 
            МИЛЕНА ДИМИТРОВ из Димитровграда, ул. Нушићева бр. 36  – заменик 
члана, 

2) АНИТА МЛАДЕНОВ из Димитровграда, ул.  Балканска бр. 17 – члан, 
            ЈЕЛЕНА СТАВРОВ из Димитровграда, ул. Хиландарска бр. 44 – заменик 
члана, 

3) ЈОВАН МАРИНКОВ из Димитровграда, с. Жељуша, ул. Партизанска бр. 10  – 
члан, 

            АЛЕКСАНДРА АЛЕКСОВ из Димитровграда, с. Жељуша – заменик члана. 
 
3. Испред Гимназије „Св. Кирило и Методије“ у Димитровграду, на предлог Савета 

родитеља 
 

1) РАДМИЛА ИВАНОВ из Димитровграда, ул. Косовска бр. 3 – члан, 
             ЗОРИЦА НИКОЛОВ из Димитровграда, ул. Нешкова бр. 16 – заменик члана, 

2) РУЖИЦА АЛЕКСОВ НИКОЛИЋ из Димитровграда, с. Лукавица - члан, 
            ВАЛЕНТИНА ТОМОВ из Димитровграда, ул. Нишава бр. 12  – заменик члана,  

3) МАРЈАН ИВАНОВ из Димитровграда, ул. Омладинских бригада бр. 35 – члан, 
            СИНИША ТАКОВ из Димитровграда, ул. Сутјеска бр. 59а  – заменик члана. 

 
Члан 2. 

Општински савета родитеља има следћи задатак: 
1) даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, 

унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у 
Општини; 

2) учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за 
остваривање образовања, васпитања и безбедности деце; 
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3) прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и 
могућности образовања и васпитања за децу, односно ученике; спречавања 
социјалне искључености деце односно ученика из угрожених и осетљивих група 
на територији општине; 

4) пружа подршку савету родитеља свих установа на територији Општине у вези са 
питањима из њихове надлежности; 

5) заступа интересе деце и ученика Општине у ситуацијама које су од значаја за 
унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на 
територији општине; 

6) сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, 
заштите здравља, социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права 
детета и људских права; 

7) обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији 
Општине. 

 
Члан 3. 

Мандат именованих чланова Општинског савета родитеља и њихових заменика траје 
једну годину. 
 
 

Члан 4. 
Општински савет родитеља општине Димитровград бира председника и заменика 

председника Савета већином гласова од укупног броја чланова Савета. 
Председник, заменик председника и чланови Општинског савета обављају послове 

из надлежности Савета обављају без накнаде. 
 

Члан 5. 
Мандат чланова Општинског Савета родитеља престаје: 

- истеком мандата, 
- на лични захтев, 
- одлуком Савета родитеља, 
- укидањем установе која га је изабрала, 
- ако његово дете више не похађа установу која га је изабрала. 

 
Члан 6. 

Општински савет родитеља доноси Пословник о свом раду. 
 

Члан 7. 
 Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград. 

Доношењем овог решења престаје да важи Решење о именовању Општинског савета 
родитеља општине Димитровград за школску 2020/21 годину (“Сл. лист општине 
Димитровград”, бр. 41/2020). 
 
Број: 06-211/2021-17/11-19 
У Димитровграду, 15.10.2021. 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. и 66. 
Пословника Скупштине општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19 
и 31/21), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана 15.10.2021. године, 
донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ 

РАВНОПРАВНОСТ 
 

Члан 1. 
РАЗРЕШАВА СЕ Ивица Младенов, струковни економиста из с. Жељуша, дужности 

председника Комисије за родну равноправност образоване Решењем СО, бр. 06-103/2020-
17/2-20 од 04.09.2020. године. 

Члан 2. 
ИМЕНУЈЕ СЕ Синиша Ранђелов, пензионер из Димитровграда, ул. Балканска 8/21, за 

председника Комисије за родну равноправност образоване Решењем СО, бр. 06-103/2020-
17/2-20 од 04.09.2020. године.       

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

родну равноправност образоване Решењем СО, бр. 06-103/2020-17/2-20 од 04.09.2020. 
године. 

Члан 4. 
 Решење објавити у „Службеном листу општине Димитровград“. 
 
 
Број: 06-211/2021-17/11-20 
У Димитровграду,15.10.2021. године  
 
 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

 
                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                        Зоран Ђуров, с.р. 
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Одговорни уредник: 
Зорица Соколов, секретар Скупштине општине Димитровград 
Технички уредник: 
Маја Алексов Методиев, координатор послова за ЛЕР и преводилац за бугарски језик 
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