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На основание чл.40, ал.1, т.6) от Устава на Община Цариброд („Служебен вестник на 
Община Цариброд”, № 6/19), чл.2, ал.1, т.6) и чл.3 от Решението за определяне на 
забележителни дати на Община Цариброд („Служебен вестник на град Ниш“, № 125/17), 
ОбС Цариброд на заседанието, проведено на 31.10.2022 г. година прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ПЛАКЕТ ПО ПОВОД 

 1 НОЕМВРИ – ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ  
 

Член 1. 
Плакети по повод 1 ноември – Деня на народните будители се връчват на: 

 
 СНЕЖАНА СИМЕОНОВА, преподавател по български език и литература за принос в 

опазването и развитието на българския език на територията на община Цариброд,  
 СВЕТЛАНА СТОЯНОВА, преподавател по сръбски език и литература, за принос в 

развитието на образованието в община Цариброд, и  
 ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА Цариброд, за принос в опазването на културно-историческото 

наследство на бълагрското национално малцинство на територията на община 
Цариброд.  

 
Член 2. 

Настоящото Решение влиза в сила от деня на приемането му и се публикува в „Сл. 
вестник на община Цариброд“.  
 
 
№ 06-219/2022-17/21-1 
В Цариброд, 31.10.2022 г.  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД  
 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                                                                                                                   Зоран Джуров, с.р. 
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На основу члана 9. Закона о планском систему Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 
30/2018), члана 20. став 1. тачка 1. и члана 32. став 1. тачка 4) Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 - др. закони, 
47/2018 и 111/2021 – др. закон) и члана 40. став 1. тачка 4) Статута општине Димитровград 
(„Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19), Скупштина општине Димитровград на седници 
одржаној дана 31.10.2022. 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. година („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 10/21 и 53/21) врши се измена тако 
што се у наслову Одлуке бројеви: „2022-2028.“ замењују бројевима: „2023-2029.“.  

Члан 2. 

У члану 1. став 1. бројеви: „2022-2028.“ се замењују бројевима: „2023-2029.“. 

У ставу 2. бројеви: „2022-2028.“ се замењују бројевима: „2023-2029.“. 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Димитровград“. 
 
 
Брoj: 06-219/2022-17/21-2 

У Димитровграду, дана 31.10.2022. године 

 
 
 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 
 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
  Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 61. став 5.  Закона о становању и одржавању зграда ("Сл. гласник РС", бр. 
104/2016 и 9/2020 - др. закон), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. 
закон), члана 13. став 1. тачка 3. Правилника о начину, садржини и поступку израде и начину 
вршења  контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. гласник РС", 
бр. 73/2019) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине 
Димитровград“ бр. 6/19), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана 
31.10.2022. године, доноси 
 

 

О Д Л У К У  

О БЕСПОВРАТНОМ СУФИНАНСИРАЊУ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО – ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
 
 

Члан 1. 
Предмет ове Oдлуке је бесповратно суфинансирање израде пројетно – техничке 
документације за стамбене зaједнице на територији општине Димитровград. 
Техничка документација садржи уређени скуп текстуалних, нумеричких и графичких прилога, 
односно докумената и пројеката који се израђују у циљу утврђивања локацијских, 
функционалних, техничких и обликовних карактеристика објекта, начина грађења објекта и 
извођења радова и којом се обезбеђује усклађеност са локацијским условима, важећим 
прописима, стандардима и нормативима. 
Техничком документацијом се обезбеђује да објекат, у целини, односно у сваком посебном 
делу, буде погодан за предвиђену употребу, као и да, у економски прихватљивом времену 
употребе, објекат испуни следеће основне захтеве: 
1) механичка отпорност и стабилност; 
2) безбедност у случају пожара; 
3) хигијена, здравље и животна средина; 
4) безбедност и приступачност приликом употребе; 
5) заштита од буке; 
6) уштеда енергије и задржавање топлоте; 
7) одрживо коришћење природних ресурса. 
 

Члан 2. 
Израда пројектно – техничке документације подразумева израду идејног пројекта и израду 
елабората енергетске ефикасности зграде за тренутно стање објекта као и за стање након 
санације, које подразумева изолацију фасаде, таванског простора, као и замену столарије 
(санација крова, хидроизолационог система и слично). 
Циљ спровођења мера енергетске санације стамбених зграда је унапређење енергетске 
ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије на 
територији општине Димитровград.  
Наведене мере се односе на крајње кориснике стамбених објеката-зграда за колективно 
(вишепородично) становање на територији општине Димитровград.  
Крајњи корисници бесповратних средстава су стамбене заједнице.  
 

Члан 3. 
Средства за суфинансирање мера за израду документације из члана 2. ове Одлуке 
опредељују се Одлуком о буџету општине Димитровград за сваку буџетску годину. 
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 Члан 4. 
Средства за суфинансирање мера из члана 3. ове Одлуке додељују се на основу јавног 
позива за стамбене заједнице у фиксном износу од 50% од вредности укупне вредности 
израде пројектно – техничке документације са ПДВ-ом по појединачној пријави при чему  
максимални износ одобрених средстава по појединачној пријави износи 100.000,00 динара.  
Новчана средства одобравају се на основу достављеног предрачуна и пратеће 
документације. 
 

Члан 5. 
Јавни позив за суфинансирање израде пројектно - техничке документације за зграде 
расписује Председник општине Димитровград. 
Евалуацију поднетих пријава врши Комисија за реализацију мера енергетске санације, по 
редоследу приспећа, а до утрошка средстава. 
Одлуку о додели бесповратних средстава стамбеним заједницама за израду пројектно – 
техничке документације доноси Општинско веће општине Димитровград на основу предлога 
Комисије за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту Комисија).  
 

Члан 6.  
По доношењу одлуке из члана 5. став 3. ове Одлуке, Општина Димитровград закључује 
Уговор о бесповратном суфинансирању израде пројектно – техничке документације са 
стамбеном заједницом и правним лицем које израђује исту. 
Општина Димитроврад износ субвенције од 50% уплаћује на рачун субјекта – дирекног 
корисника које израђује пројектно - техничку документацију, након извршене уплате од 
стране стамбене заједнице, као уговорача. 
 

Члан 7. 
Стамбена заједница која је остварила право на бесповратно суфинансирање израде 
пројектно – техничке документације обавезна је да изврши део, односно све радове 
наведене у истој у року од 5 година од дана израде исте. 
 

Члан 8. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине 
Димитровград“. 
 
 
 
Број: 06-219/2022-17/21-3 
У Димитровграду, дана 31.10.2022. 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 6. Закон о локалној 
самоуправи, („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 
111/21 – др. закон) и на основу члана 40. став 1. тачка 4) Статута општине Димитровград 
(„Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19), Програма развоја туризма општине 
Димитровград 2022 – 2024 године, Скупштина општине Димитровград, дана 31.10.2022. 
године, донела је: 

 

ОДЛУКУ 

 О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАСПОРЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
ДИМИТРОВГРАД ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА ЗА 2022. ГОДИНУ    

 

1. ПРЕДМЕТ 

Одлуком о буџету општине Димитровград за 2022. годину у оквиру програма 1502 Развој 
туризма – 0001 Управљање развојем туризма, опредељена средства у износу од 
2.650.000,00 (два милиона шест стотина предесет хиљада) динара намењена су 
активностима и програмима који ће допринети реализацији Програма развоја туризма у 
општини Димитровград 2022-2024 године.     

Одлуком се утврђују циљеви, садржај програма и намена средстава, план активности и 
динамика реализације, као и праћење реализације програма и извештавање.  

 

2. ЦИЉЕВИ 

Општи циљ јесте реализација активности предвиђених Програмом развоја туризма у 
општини Димитровград 2022 – 2024, као планског документа који дефинише креирање 
туристичке политике на локалном нивоу која води ка већој препознатљивости и 
конкурентности Димитровграда.   

 

3. САДРЖАЈ ПРОГРАМА И НАМЕНА СРЕДСТАВА 

 

МЕРА 1. Обнављање и реконструкција објеката за унапређење туристичке понуде (текуће 
поправке и одржавање)  

 

Подршка месним канцеларијама за уређење простора на територији месне канцеларије, а у 
власништву Општине Димитровград ради унапређења туристичке понуде.Кроз ову меру 
подразумевају се  : 

1.Одржавање или реконструкција објекта  

2.Уређење простора  

3.Набавка туристичких мобилијара 

 

-Опредељени износ средстава до 1.000.000,00 динара (милион динара)  

 

МЕРА 2. Конкурс за финансирање пројеката развоја туризма 

 Средства у износу од 1.650.000,00 (три милиона) динара намењена су подршци 
пројектима и развојним иницијативама организација цивилног друштва које су од значаја за 
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спровођење и реализацију Програма развоја туризма општине Димитровград 2022-
2024.године. 

 Главни циљ ове активности јесте реализација Програма развоја туризма општине 
Димитровград 2022-2024 кроз остваривање шире партиципације и укључивање грађана и 
грађанки у процес развоја и унапређења туризма. Изградња партнерског односа између 
јавног и цивилног сектора код планирања, обликовања и пласмана туристичког производа на 
тржишту представљено је као једно од начела у Закону о туризму, члан 2, став 6.  

 Финансијска средства додељују се путем Јавног конкурса у складу са важећим 
правилницима за суфинансирање пројеката и програма које реализују организације 
цивилног друштва, удружења грађана. Све пројектне активности морају бити реализоване 
на територији општине Димитровград.  

 

4. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

За укупна новчана средства из ове одлуке, услови, критеријуми и начин субвенционисања 
ближе ће се уредити Правилником о додели субвенција који ће донети Општинско веће 
општине Димитровград у року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке. 

 

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

 

 

Број: 06-219/2022-17/21-4 
У Димитровграду, 31.10.2022. године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

               ПРЕДСЕДНИК 
          Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 26. Закона о младима („Сл. гласник РС“ 50/2011), члана 32. став 1. 
тачка 4) Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 
101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) и члана 40. став 1. тачка 4) Статута 
Општине Димитровград (“Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/2016), Скупштина општине 
Димитровград, на седници одржаној 31.10.2022. године, донела је 
 

ОДЛУКУ О 
 ИЗМЕНИ ПРОГРАМА  

УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА И КВАЛИТЕТА ЖИВОТА МЛАДИХ У ОПШТИНИ 
ДИМИТРОВГРАД У 2022. ГОДИНИ 

 
I ПРЕДМЕТ 

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

Одлуком о буџету општине Димитровград за 2022. годину у оквиру Програма 1301 
Развој спорта и омладине опредељена су средства у износу од 1.800.000,00  (милион и осам  
стотине хиљада) динара намењена спровођењу омладинске политике у општини 
Димитровград. Програм подршке младима обухвата мере и активности које су усмерене на 
побољшање и унапређење положаја младих у Димитровграду. 

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

Програм спроводи Канцеларија за локални економски развој и канцеларија за младе. 

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

 

II ЦИЉЕВИ 

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

Специфични циљеви су:  

 Унапређење локалне омладинске политике; 

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

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

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

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

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

 

1. Активно учешће младих у процесу доношења одлука 

Општина Димитровград ће у сарадњи са Основном школом ”Христо Ботев” и 
Средњом школом ”Свети Кирило и Методије” омогућити младима узраста од 14 до 20 година 
да учествују у планирању буџета општине 

Ученицима и ученицама ће бити презентовани начини активног учешћа у процесу 
доношења одлука и пружена прилика да сами дефинишу идеје и промене које желе да виде 
у свом окружењу, школи, провођењу слободног времена између часова итд. Ученици ће 
истраживати, сарађивати и израдити неколико предлога пројеката за које ће сви учесници 
школе гласати и на тај начин изабрати оне које сматрају најнеопходнијим за реализацију. 
Изабране идеје, једна у основној школи и једна у средњој школи, биће финансиране у 
максималном износу од по 300.000,00 дин. Ученици и ученице учествоваће и у реализацији 
предложених идеја.  

Кроз овај процес идентификују се потребе и приоритети младих, од којих ће по један 
пројекат бити одмах реализован, а остали ће служити као смернице за спровођење 
омладинске политике.  

Укупан износ опредељен за ове активности износи 600.000,00 (шест стотина хиљада) 
динара, а финансирање ове мере извршиће се из буџета образовних установа.  

 

 2. Уређење и опремање простора за младе – Омладински клуб 

 

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

Предвиђени простор за адаптацију је у власништву Општине Димитровград и налази 
се у оквиру Спортског центра ”Парк”. 

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

5. Обележавање Међународног дана младих: 12. август је међународни дан 
посвећен младима и скретању пажње јавности на проблеме, потребе и потенцијале младих 
људи и од 2000. године се обележава  широм света. У Србији се овај дан обележава од 
2007. године када је основано Министарство омладине и спорта.  

Млади у Димитровграду ће тог дана имати прилику да се упознају са омладинским 
активностима и удружењима, укључе у радионице, укажу на потребе младих и проведу 
квалитетно слободно време са вршњацима.  

 

- ангажовање музичког бенда : 70.000 дин 
- ангажовање службе обезбеђења: 30.000 дин 
- ангажовање спасилаца за рад на базену за време одржавања догађаја 20.000 дин 
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- новчане награде за учеснике на такмичењу ”Игре на води” које реалитује Спортски савез – 
55.000 дин   
 
Укупна опредељена средства: 200.000,00 (две стотине хиљаде) динара 

IV 
 

Програм објавити у “Сл. листу општине Димитровград”. 
  

 
Број: 06-219/2022-17/21-5 
У Димитровграду, 31.10.2022. године.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

               ПРЕДСЕДНИК, 
                  Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 20. став 1. тачка 7. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 
и 111/2021 - др. закон) и  члана 40. став 1. тачкa 6. Статута општине Димитровград („Сл. лист 
општине Димитровград“, бр. 6/19), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној 
дана 31.10.2022. године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ  

О РАСПОРЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ 
ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

ПРЕДМЕТ 

 

Члан 1. 
Овом одлуком одређују се новчана средства и прописују се мере за развој привреде на 
територији општине Димитровград у укупном износу од 10.000.000,00 динара (словима: 
десетмилионадинара). 

 

ПОДРЖАНЕ МЕРЕ 

 

Члан 2. 

За 2022. годину, предвиђа се суфинансирање кроз доделу бесповратних средстава за 
следеће мере: 

- МЕРА 1: Субвенционисање камате за кредитна задуживања привредних субјеката; 

- МЕРА 2: Подршка привредним субјектима кроз: 

- подмеру 1:  доделу бесповратних новчаних средстава за набавку нове опреме; и 
- подмеру 2:  доделу бесповратних новчаних средстава за инвестиционо улагање у објекат; 
- подмера 3: доделу бесповратних новчаних ненаменских средстава за привредне субјекте 
који своју делатност обављају у сеоском подручју; 

- МЕРА 3: Учешће у програму „ Реинтеграција“ подршка привредном развоју са 
организацијом „АСБ“ -Немачка; 

- МЕРА 4: Субвенције привредним субјектима за улагање у инфраструктуру. 

 

КОРИСНИЦИ 

Члан 3. 

Корисници  бесповратних средстава су привредни субјекти са територије општине 
Димитровград, који су регистровани код Агенције за привредне регистре и  који нису у 
поступку ликвидације или стечаја. 
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НАМЕНА СРЕДСТАВА 

Члан 4. 
МЕРА 1: Субвенционисање камате за кредитна задуживања привредних субјеката 
подразумева камате за кредите чије обавезе доспевају после 01.01.2022. године и чија је 
намена: 
-куповина, изградња, реконструкција и адаптација пословног простора на територији 
општине Димитровград; 
- куповина опреме за обављање привредне делатности; 
- ликвидност; 
- рефинансирање претходних кредитта са неком од претходно наведених мера. 
Средства за субвенционисање камате се не могу користити уколико је предмет кредитирања 
куповина парцела у радној зони „Белеш“ или куповина земљишта у грађевинском подручју 
које је у јавној својини Општине Димитровград.  
Новчана средства предвиђена за ову меру укупно износе 1.500.000,00 динара. 
Новчана средства из става 3. овог члана обезбеђена су у буџету Општине Димитровград за 
2022. годину, у разделу 5 – Општинска управа, програм 1501 – локални економски развој, 
активност 003, функција 620, позиција 110, економска класификација 441. 
Услови, критеријуми и начин субвенционисања камате за кредитна задуживања привредних 
субјеката ближе ће се уредити Правилником о субвенционисању камате привредних 
субјеката, који ће донети Општинско веће општине Димитровград у року од 30 дана од дана 
доношења ове Одлуке. 

 

Члан 5. 

МЕРА 2: Подршка привредним субјектима за подразумева подмеру 1: доделу бесповратних 
новчаних средстава за набавку нове опреме и подмеру 2:   доделу бесповратних новчаних 
средстава  за инвестиционо улагање у објекат. 
Подмера 1 подразумева доделу бесповратних средстава за куповину нове опреме ради 
обављања регистроване делатности. 
Под опремом из става 2. овог члана се подразумевају фискалне касе, машине, алати и 
остала техника коју привредни субјект користи приликом обављања регистроване 
делатности. 
Подмера 2 подразумева доделу бесповратних средстава за инвестиционо улагање у објекат 
који се налази на територији општине Димитровград и служи за обављање регистроване 
делатности привредног субјекта. 
Инвестиционо улагање из става 4. овог члана подразумева грађевинске радове којима се 
побољшава стање, функционалност и унапређује изглед објекта (фарбање фасаде, 
постављање термоизолационог омотача, постављање тенде/надстрешнице, кречење 
објекта, замена столарије, замена расвете бољом и слично). 
Услови, критеријуми и начин подршке привредним субјектима  ближе ће се уредити 
Правилником о о додели бесповратних средстава привредним субјекатима, који ће донети 
Општинско веће општине Димитровград у року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке. 
Подмера 3 подразумева доделу бесповратних ненаменских новчаних средстава за 
привредне субјекте који своју делатност обављају у сеоском (руралном) подручју. 

 

 Члан 6. 
МЕРА 3: Подршка привредном развоју Општине Димитровград кроз заједничко учествовање 
са међународном Немачком организацијом „ АСБ“ –спроводећи програм „ Реинтеграција“ 
којим се: 

 Финансирају постојећи привредни капацитети за набавку нове опреме ,а у сврху 
унапређења пословања и упошљавању нових радника. 

 Финансира отпочињање новог пословања уз куповину опреме за регистровано 
пословање ,а у сврху самозапошљавања 
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 Финансира преквалификација и доквалификација 

Услови, критеријуми и начин подршке привредним субјектима  ближе ће се уредити 
Правилником о о додели бесповратних средстава привредним субјекатима, који ће донети 
Општинско веће општине Димитровград и организација „АСБ“ не дуже од 30 дана од дана 
доношења ове Одлуке. 

 

Члан 7. 
МЕРА 4: Субвенције привредним субјектима за улагање у инфраструктуру подразумева  
изградњу, реконструкцију, адаптацију и инвестиционо одржавање објекта / пословног 
простора на територији општине Димитровград. 
Објекат који је предмет инфраструктурног улагања мора бити на територији општине 
Димитровград и да служи за обављање регистроване делатности привредног субјекта. 
Укупна новчана средства за меру из овог члана износе 2.000.000,00 динара. 
Услови, критеријуми и начин субвенционисања привредних субјеката за инфратруктурно 
улагање ближе ће се уредити Правилником о додели субвенција за улагање у 
инфраструктуру  Мера 4, који ће донети Општинско веће општине Димитровград у року од 30 
дана од дана доношења ове Одлуке. 

 

Члан 8. 
Корисници субвенција за мере које су прописане овом Одлуком морају потписати изјаву за 
коришћење државне помоћи „de minimis“ на основу Уредбе о правилима за доделу државне 
помоћи ("Сл. гласник РС", бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013, 119/2014, 
23/2021 - др. уредбе, 62/2021 - др. уредбе и 99/2021 - др. уредбе). 

 

VI ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА  

 

Члан 9. 

Поступак доделе бесповратних средстава по овој Одлуци, покреће се расписивањем јавног 
позива од стране Председника општине. 
Поступак по јавном позиву, на основу ове Одлуке и донетих Правилника спроводи Комисија 
коју формира Општинско веће општине Димитровград. 
Одлуку о додели бесповратних средстава за субвенционисање мера прописаних овом 
Одлуком доноси Општинско веће Димитровград, на предлог Комисије. 
Председник Општине Димитровград, на основу Одлуке о додели средстава Општинског 
већа, закључује Уговор о додели бесповратних средстава са Корисником субвенције – 
привредним субјектом. 

 
V ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 
 

Члан 10. 
Надзор и наменску контролу коришћења средстава врши Канцеларија за локални економски 
развој Општинскe управe општине Димитровград и Комисије формиране од стране 
Општинског већа. 
Корисник средстава дужан је да Општинској управи општине Димитровград, у циљу праћења 
коришћења средстава, омогући надзор у свакој фази реализације активности тако што ће и 
сваком моменту бити омогућена контрола реализације активности и увид у финансијску 
документацију. 
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VII СТУПАЊЕ НА СНАГУ  

Члан 11. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине 
Димитровград“. 

 

 

Број: 06-219/2022-17/21-6 
У Димитровграду, дана 31.10.2022. 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, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) и 

члана 40. став 1. тачка 11) Статута општине Димитровград („Сл. лист општине 

Димитровград”, бр. 6/2019), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана 

31.10.2022. године донела је 

 
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „8. СЕПТЕМБАР“ ДИМИТРОВГРАД 
О ПРОМЕНИ НАЗИВА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „8. СЕПТЕМБАР“ У ДИМИТРОВГРАДУ 

 
 

Члан 1. 
 

 Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Предшколске установе „8. септембар“ 
Димитровград о промени назива Предшколске установе „8. септембар“ Димитровград, бр. 
02-540, усвојеној на седници УО ПУ „8. септембар“ Димитровград дана 12.09.2022. године. 
 

Члан 2. 
 

 Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“. 
 

 
Број: 06-219/2022-17/21-8 
У Димитровграду, 31.10.2022. 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, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) и 

члана 40. став 1. тачка 68)  Статута општине Димитровград („Сл. лист општине 

Димитровград”, бр. 6/2019), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана 

31.10.2022. године донела је 

 
 

РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 

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

 
 

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

радну 2021/22 годину, бр. 01-535 од 12.09.2022. године, усвојен Одлуком Управног одбора 
Установе, бр. 02-534, на седници одржаној дана 12.09.2022. године. 
 

Члан 2. 
 

 Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“. 
 

 
 
Број: 06-219/2022-17/21-9 
У Димитровграду, 31.10.2022. 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, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) и 

члана 40. став 1. тачка 58) Статута општине Димитровград („Сл. лист општине 

Димитровград”, бр. 6/2019), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана 

31.10.2022. године донела је 

 
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „8. СЕПТЕМБАР“ У ДИМИТРОВГРАДУ 
ЗА РАДНУ 2022/23 ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
 

  Даје се сагласност на Годишњи план рада Предшколске установе „8. септембар“ у 
Димитровграду за радну 2022/23 годину, бр. 01-533 од 12.09.2022. године, усвојен Одлуком 
Управног одбора Установе, бр. 02-532, на седници дана 12.09.2022. године. 
 

Члан 2. 
 

 Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“. 
 

 
 
Број: 06-219/2022-17/21-10 
У Димитровграду, 31.10.2022. године  
 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

                    ПРЕДСЕДНИК 
                                                  Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 115, 116. и 117. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 
6/2020 и 129/2021) и члана 40. став 1. тачка 74) Статута општине Димитровград („Сл. лист 
општине Димитровград“, бр. 6/2019), Скупштина општина  Димитровград, на седници 
одржаној дана 31.10.2022. године донела је: 
 

   РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ ДИМИТРОВГРАД 
 

Члан 1. 
РАЗРЕШАВА СЕ Владица Иванов дужности члана Школског одбора Основне школе 

„Христо Ботев“ Димитровград именованог Решењем СО, бр. 06-59/2022-17/17-11 од 
29.04.2022. године и бр. 06-106/2022-17/18-20 од 29.06.2022. године. 

Члан 2. 
ИМЕНУЈЕ СЕ Ивана Иванов за члана Школског одбора Основне школе „Христо 

Ботев“ Димитровград именованог Решењем СО, бр. 06-59/2022-17/17-11 од 29.04.2022. 
године и бр. 06-106/2022-17/18-20 од 29.06.2022. године.   

Члан 3. 
Мандат именоване из члана 2. овог решења траје до истека мандата Школског 

одбора Основне школе „Христо Ботев“ Димитровград именованог Решењем СО, бр. 06-
59/2022-17/17-11 од 29.04.2022. године и бр. 06-106/2022-17/18-20 од 29.06.2022. године , a 
почиње да тече наредног дана од дана достављања именованој. 

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

 
 
Бр: 06-219/2022-17/21-12 
У Димитровграду, 31.10.2022.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, 6/2020 и 129/2021) 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 31.10.2022. године, 
донела је 
 

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

САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА ШКОЛСКУ 2022/23 ГОДИНУ 
 

Члан 1.  
Именују се чланови Савета родитеља општине Димитровград за школску 2022/23 

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

родитеља  
 

 ДИЈАНА ВЕСКОВ – члан, 
             АЛЕКСАНДРА ИВАНОВ – заменик члана,  

 АЛЕКСАНДРА НИКОЛОВ – члан 
НАТАША СТАНЧЕВ – заменик члана, 

 САЊА ИЛИЕВ АКСИЋ – члан, 
ДРАГАНА КРУМОВ – заменик члана. 

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

родитеља 
 

 ДИМИТРИНА ВЕЛКОВ – члан, 
ЈЕЛЕНА СТАВРОВ – заменик члана, 

 МАРИНА КИРОВ – члан, 
НЕНА ПЕЈЧЕВ – заменик члана, 

 ЈОВАН МАРИНКОВ – члан, 
МАЈА ЈЕЛЕНКОВ – заменик члана. 

 
3. Испред Гимназије „Св. Кирило и Методије“ у Димитровграду, на предлог Савета 

родитеља 
 

 КОЉА КУЗЕВ – члан, 
НЕНАД СТАНКОВИЋ – заменик члана, 

 РАДМИЛА ИВАНОВ - члан, 
ИСИДОРА ЗЛАТКОВ  – заменик члана,  

 МАРИЈАН ИВАНОВ – члан, 
СОЊА КАМЕНОВ  – заменик члана. 

 
Члан 2. 

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

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

 учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за 
остваривање образовања, васпитања и безбедности деце; 

 прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и 
могућности образовања и васпитања за децу, односно ученике; спречавања 
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социјалне искључености деце односно ученика из угрожених и осетљивих група 
на територији општине; 

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

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

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

 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 2021/22 годину (“Сл. лист општине 
Димитровград”, бр. 53/21). 
 
 
 
Број: 06-219/2022-17/21-11 
У Димитровграду, 31.10.2022. године  
 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

          ПРЕДСЕДНИК 
                                                               Зоран Ђуров, с.р. 
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Скупштина општине Димитровград 
ИЗДАВАЧ: 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
Одговорни уредник: 
Зорица Соколов, секретар Скупштине општине Димитровград 
Технички уредник: 
Маја Алексов Методиев, координатор послова за ЛЕР и преводилац за бугарски језик 
Е-mail: skupstina@dimitrovgrad.rs 
Тел: 010 / 361 – 582 
 


