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На основу члана 32. став 1. тачка 1) Закона о локалној смоуправи („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 1) и члана 155. став 3. и 4. Статута општине Димитровград („Сл. лист 
општине Димитровград“, бр. 6/2019), Скупштина општине Димитровград на седници 
одржаној дана 29.06.2022. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

Члан 1. 
Приступа се промени Статута општине Димитровград („Сл. лист општине 

Димитровград“, бр. 6/2019). 

Члан 2. 
Образује се Комисија за израду нацрта акта о промени Статута општине 

Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/2019) у саставу: 

Александар Димитров - председник, 
Жељко Воштић – заменик председника, 
Зорица Соколов – члан 
Маријана Соколов - члан. 

Члан 3. 
Задатак Комисије је да изради нацрт акта о промени Статута општине Димитровград 

(„Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/2019) у складу са предлогом Одбора за прописе и 
управу, бр. 02-109/2022-17 од 27.05.2022. године, и достави га Општинском већу општине 
Димитровград, ради утврђивања предлога за Скупштину општине Димитровград. 

Рок за израду нацрта из претходног става је 60 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке. 

Члан 4. 
Накнада за присуство и рад на седницама Комисије припада председнику и 

члановима у износу 1.600,оо динара по седници, а у складу са чланом 8а. Одлуке o 
примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Димитровград („Сл. лист 
града Ниша“ бр. 57/16 и 10/17 и „Сл. лист општине Димитровград“, бр. 34/20).  

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Димитровград“. 
 

 
Брoj: 06-106/2022-17/18-1 
У Димитровграду, 29.06.2022. 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 129/07, 83/14 – 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. 
6/19), Скупштинa општине Димитровград, на седници одржаној дана 09.06.2022. године 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ  

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПИРОТ ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
 

 Усваја се Извештај о раду Историјског архива Пирот са финансијским извештајем за 
2021. годину, донет од стране Управног и Надзорног одбора Установе, Одлуком бр. 107 на 
седници дана 31.01.2022. године. 
 

Члан 2. 
 

 Решење објавити у „Службеном листу општине Димитровград“. 
 
 
 
Брoj: 06-106/2022-17/18-2 
У Димитровграду, 29.06.2022. године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

                            ПРЕДСЕДНИК, 
                                      Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 77. ст. 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др. закон, 
95/18-др.закон и 86/19-др.закон и 157/20-др.закон) и члана 40. став 1. тачка 19 . Статута 
општине Димитровград („Службени лист општине Димитровград“, бр. 6/19), а у вези Одлуке 
о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему 
јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине  и систему локалне самоуправе за 
2017. годину („Сл. гласник РС“, бр. 61/17, 82/17, 92/17, 111/17, 14/18, 45/18, 78/18, 89/18, 
102/18, 30/19, 42/19, 59/19, 79/19,84/19 и 88/19), Одлуке СО-е Димитровград о максималном 
броју запослених на неодређено време у организационим облицима система локалне 
самоуправе-општине Димитровград („Службени лист града Ниша“, бр. 91/17,  125/17 и 
67/21), и Закона о  буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/21 и 118/2021-
др.закон), Скупштина Општине Димитровград, на седници одржаној дана 29.06.2022. године, 
истовремено са Одлуком o изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 
2022. годину, донела  је   

 

ИЗМЕНУ КАДРОВСКОГ ПЛАНА 
ОРГАНА И СЛУЖБИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

за 2022. годину 
 
 

Члан 1. 

 Кадровски план органа и служби општине Димитровград за 2022.г. „Сл.лист општине 
Димитровград, бр. 68/21), у чл.2.  став1. II, „Планирани број запослених за 2022.г. у 
Општинској управи општине Димитровград“ у табели „Радна места службеника и 
намештеника на неодређено време“-звање „Млађи саветник“- после речи „Број извршилаца 
6“, додају се речи у заградама „(од тога један приправник)“. 

 
 Члан 2. 

 
У свему осталом Кадровски план органа и служби општине Димитровград за 2022.г. 

остаје непромењен.   
 

  Члан 3. 
 

 Ова измена Кадровског плана органа и служби општине Димитровград за 2022. 
годину ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Димитровград“.  
 
 

 Бр. 06-106/2022-17/18-5 
 У Димитровграду,  29.06.2022. године  
 
                                     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

                     ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                 Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 2, члана 3, члана 4, члана 5. и члана 6. Закона о комуналним делатностима 
("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 20. став 1. тачка 2. 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), Уредбе о начину и условима за 
отпочињање обављања комуналне делатности ("Сл. гласник РС", бр. 13/2018, 66/2018 и 
51/2019), члана 40. став 1. тачка 20. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине 
Димитровград“ бр. 6/19), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана 
29.06.2022. године, доноси 
 

О Д Л У К У 

 О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД  

 
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
Одлуком о комуналним делатностима (у даљем тексту: Одлука) одређују се комуналне 
делатности које су од интереса за општину Димитровград (у даљем тексту: Општина), начин 
и поступак поверавања комуналних делатности на територији Општине, као и надзор над 
обављањем комуналне делатности.  
 
 
II КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ  
 

Члан 2. 
Поред комуналних делатности одређених законом, као комуналне делатности од интереса 
за Општину, одређују се:  
1. делатност постављања рекламних паноа и рекламних ознака на површинама јавне 
намене, обухвата комуналне послове: постављања рекламних паноа и других сличних 
средстава на површинама јавне намене, као и друге послове везане за ову делатност, 
2. делатност изградње, уређења и одржавања аутобуских стајалишта, камионских и 
аутобуских терминала, као и јавних складишта, обухвата комуналне послове: изградње, 
уређења и одржвања аутобуских стајалишта, изградња, одржавање и управљање 
аутобуским, камионским терминалима, као и свим пратећим садржајима на истим, изградња, 
одржавање и управљање јавним складиштима, са свим пратећим садржајима на њима, као 
и друге послове везане за ову делатност, 
3. делатност постављања и одржавање урбаног партерног мобилијара, обухвата комуналне 
послове: постављање и одржавање урбаног партерног мобилијара као што су дечија 
игралишта, рекреациони спортски терени, теретане на отвореном, заштитне мреже и ограде 
на игралиштима и теренима, клупа, обележавање простора за шетњу и тренажу паса и 
мачака, као и друге послове везане за ову делатност, 
4. делатност одржавања и поправке стамбених и пословних зграда, установа и других 
облика организовања, за које се средства планирају у буџету Општине, обухвата комуналне 
послове: текућег и инвестиционог одржавања на крововима, фасадама, инсталацијама, 
подрумском и другом простору које је битно за безбедност грађана и функционисање и 
обављање делатности, као и друге послове везане за ову делатност, 
5. oдржавање махалских и атарских путева. 
 
 
III ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ  
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Члан 3. 
Под обављањем комуналних делатности (како оних утврђених законом, тако и оних 
одређених чланом 2. ове Одлуке) подразумева се обављање појединих послова, из оквира 
комуналне делатности, који представљају заокружену функционалну целину (у даљем 
тексту: комунални послови) и то:  

1) делатност снабдевање водом за пиће, обухвата комуналне послове: захватање, 
пречишћавање, прерада и испорука воде водоводном мрежом до мерног инструмента 
потрошача, обухватајући и мерни инструмент, изградњу, одржавање артеријских бунара и 
водоводних линија на сеоском подручју као и друге послове везане за ову делатност, која је 
уређена Одлуком о водоводу и канализацији („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 7/18, 
28/21 и 47/21); 

2) делатност пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, обухвата 
комуналне послове: сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних, 
атмосферских и површинских вода са површина јавне намене, односно од прикључка 
корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за 
пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама, као и друге 
послове везане за ову делатност; 

3) делатност управљање комуналним отпадом, обухвата комуналне послове: сакупљање 
комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући 
управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекцију секундарних 
сировина и одржавање, њихово складиштење и третман, као и друге послове везане за ову 
делатност, која је уређена Одлуком о управљању комуналним отпадом; 

4) градски и приградски превоз путника је превоз путника унутар насељених места или 
између насељених места која се налазе на територији јединице локалне самоуправе, који 
обухвата јавни линијски превоз аутобусом, жичаром, као и обезбеђивање места за 
укрцавање и искрцавање путника (станица, стајалишта и плутајућих објеката за пристајање 
пловила која врше превоз путника у домаћој линијској пловидби и сл. као саобраћајних 
објеката који се користе у тим видовима превоза), која је уређена Одлуком о бесплатном 
превозу грађана на територији општине Димтровград  („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 
29/19); 

5) делатност управљање гробљима и сахрањивање је: управљање и одржавање гробља; 
одржавање гробног места и наплата накнаде за одржавање гробног места; обезбеђивање, 
давање у закуп и продаја уређених гробних места; покопавање и ексхумација посмртних 
остатака, кремирање и остављање пепела покојника; одржавање објеката који се налазе у 
склопу гробља (мртвачница, капела, розаријум, колумбаријум, крематоријум); одржавање 
пасивних гробаља и спомен-обележја, која је уређена Одлуком о управљању гробљима и 
сахрањивању („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 64/21); 

6) погребна делатност је преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти, односно 
места на коме се налази умрла особа (стан, здравствена установа, институти за судску 
медицину и патологију, установе социјалне заштите и друга места) и превоз до места 
одређеног посебним прописом (патологије, судске медицине, гробља, крематоријума, 
аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком постоје прописани услови за 
смештај и чување покојника), организација сахране и испраћаја са прибављањем потребне 
документације за организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних остатака у 
расхладном уређају и припремање покојника за сахрањивање, која је уређена Одлуком о 
погребним делатностима („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 64/21); 

7)  управљање јавним паркиралиштима је услуга одржавања јавних паркиралишта и 
простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори), 
организација и вршење контроле и наплате паркирања, услуга уклањања непрописно 
паркираних, одбачених или остављених возила, премештање паркираних возила под 
условима прописаним овим и другим посебним законом, постављање уређаја којима се по 
налогу надлежног органа спречава одвожење возила, као и уклањање, премештање возила 
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и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила у случајевима предвиђеним 
посебном одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се уређује начин 
обављања комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, као и вршење 
наплате ових услуга, која је уређена Одлуком о јавним паркиралиштима на територији 
општине Димитровград  („Сл. лист општине Димитровград“ бр.  67/21); 

8) обезбеђивање јавног осветљења обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката 
и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне 
намене, која је уређена Одлуком о обављању делатности обезбеђивања јавног осветљења 
(„Сл. лист општине Димитровград“ бр.  67/21); 

9) управљање пијацама је комунално опремање, одржавање објеката на пијацама (пијачног 
пословног простора, укључујући и киоске и тезге на отвореном простору), давање у закуп 
тезги на пијацама и организација делатности на затвореним и отвореним просторима који су 
намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа, која је 
уређена Одлуком о уређењу и одржавању градске пијаце („Сл. лист општине Димитровград“ 
бр. 41/20 ); 

10) одржавање улица и путева у граду и другим насељима је извођење радова којима се 
обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна 
вредност улица, путева, тргова, платоа и сл., која је уређена Одлуком о одржавању 
општинских улица и путева; 

11) одржавање чистоће на јавним површинама је чишћење и прање асфалтираних, 
бетонских, поплочаних и других јавних површина, прикупљање и одвожење комуналног 
отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на јавним површинама, 
као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета као 
комуналних објеката, која је уређена Одлуком о одржавању чистоће на територији општине 
Димитровград  („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 41/20); 

12) одржавање јавних зелених површина је уређење, текуће и инвестиционо одржавање, 
реконструкција и санација зелених, рекреативних површина и приобаља, која је уређена 
Одлуком о одржавању јавних зелених површина („Сл. лист општине Димитровград“ бр.  
41/20); 

13) димничарске услуге обухватају чишћење и контролу димоводних и ложних објеката и 
уређаја и вентилационих канала и уређаја, вађење и спаљивање чађи у димоводним 
објектима, преглед новоизграђених и дограђених димоводних и ложишних објеката и уређаја 
и мерење емисије димних гасова и утврђивање степена корисности ложишног уређаја, осим 
у случајевима када наведене послове обављају правна лица или предузетници овлашћени у 
складу са законом којим је уређена област цевоводног транспорта гасовитих и течних 
угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљоводоника, као и законом којим је уређена 
област ефикасног коришћења енергије, која је уређена Одлуком о димничарским услугама 
(„Сл. лист општине Димитровград“ бр. 41/20); 

14) делатност зоохигијене обухвата послове: хватања, превоза, збрињавања, 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 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 друге 
животиње, људе или животну средину; спровођења мера за смањење популације глодара, 
инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на 
јавним површинама, која је уређена Одлуком о обављању делатности зоохигијене („Сл. лист 
општине Димитровград“ бр.  53/21 ); 
Комуналну делатност може обављати јавно предузеће, привредно друштво, предузетник 
или други привредни субјект. 
Обављање комуналних делатности, врши се у складу са законом, одлукама Скупштине, као 
и другим актима других надлежних органа.  
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IV ПОВЕРАВАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ  
 

Члан 4. 
У циљу ефикаснијег, квалитетнијег и рационалнијег управљања пословима, комуналне 
делатности, односно комунални послови као поједини послови из оквира комуналне 
делатности могу бити поверени јавним предузећима, привредним друштвима, 
предузетницима или другим привредним субјектима.  
Поверавање обављања комуналних делатности, односно комуналних послова, уређује се 
одлукама Скупштине општине о условима и начину обављања комуналне делатности. 
Поверавање из става 1. овог члана, врши се уговором о поверавању, осим када се оснива 
јавно предузеће.  
Уговором о поверавању, ближе се дефинише обављање поверене делатности или посла, у 
складу са одлуком Скупштине о условима и начину обављања комуналне делатности, 
односно посла, као и висина евентуалне накнаде, односно таксе коју плаћа привредни 
субјекат коме је поверавање извршено.  
На поступак поверавања обављања комуналне делатности, односно комуналних послова 
чије се финансирање врши из буџета јединице локалне самоуправе, односно чије се 
финансирање обезбеђује у целости или делимично наплатом накнаде од корисника 
комуналних услуга, примењују се одредбе закона којим се уређује јавно – приватно 
партнерство и концесије. Општина ће се у поступку поверавања обављања комуналних 
делатности, односно комуналних послова, руководити начелима конкуренције, 
економичности, ефикасности и заштите животне средине.  
Општина може са две или више јединица локалне самоуправе споразумом уредити 
заједничко обављање комуналне делатности, осим ако то није другачије уређено другим 
посебним прописом.  
Уколико утврде интерес за заједничко обављање комуналне делатности, Општинско Веће 
доноси одлуку о изради студије оправданости. 
Општинска управа Одељење за инспекцијске послове и комунално стамбену делатност 
једном годишње у периоду од 01.12. до 31.12 текуће године врши анкетирање корисника 
комуналних услуга о квалитету пружања комуналних услуга.  
Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга такви да већина није 
задовољна пруженом комуналном услугом одређеног вршиоца делатности, Општинско Веће 
општине Димитровград покреће поступак преиспитивања рада тог вршиоца комуналне 
делатности и налаже му да отклони недостатак који су наведени у изјашњењу корисника у 
року који не може бити дужи од 90 дана.  
Уколико вршилац комуналне делатности не поступи у погледу одклањања недостатака 
квалитете пружене комуналне услуге, Скупштина општине може раскинути закључен уговор 
о поверавању и поверити обављање комуналне делатности другом вршиоцу комуналне 
делатности који испуњава услове предвиђене Законом.  
Ова одлука непосредно се примењује на све уговорне односе вршилаца комуналне 
делатности са корисницима комуналних услуга као општи услови пословања.  
Уговорни однос о пружању комуналне услуге, настаје започињањем коришћења комуналне 
услуге, односно почетком пружања комуналне услуге.  
Обавеза корисника комуналне услуге, укључујући и плаћање цене комуналне услуге, настаје 
започињањем коришћења комуналне услуге, односно почеком пружања комуналне услуге и 
када се она користи супротно прописима којима се уређује та комунална делатност.  
 
 
V ОПШТА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВРШИЛАЦА КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ И КОРИСНИКА 
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА  
 

Члан 5. 
Вршилац комуналне делатности дужан је да организује рад и пословање тако да обезбеди:  
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- трајно и несметано пружање комуналних услуга под условима и на начин уређен законом, 
прописима, одлукама општине и стандардима донетим на основу закона; 
- квалитет услуга прописан одлуком општине или уговорен са општином, а нарочито тачност 
у погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску 
исправност у складу са прописима; 
- одржавање, развој и заштиту комуналних објеката, постројења и опреме који служе за 
обављање комуналне делатности; 
- развој и унапређење квалитета и врста комуналних услуга и унапређење рада. 
Ако вршилац комуналне делатности обавља и другу делатност уз поверену, обавезан је да у 
рачуноводству одвојено исказује све приходе и расходе везане за обављање поверене 
комуналне делатности.  
 

Члан 6. 
У случају планираних прекида у пружању комуналне услуге, вршилац комуналне делатности 
дужан је да о свом трошку у средствима јавног информисања или на други погодан начин 
обавести кориснике услуга о планираним или очекиваним сметњама и прекидима који ће 
настати или могу настати у пружању услуга, најкасније 24 сата пре очекиваног прекида.  
 

Члан 7. 
У случају наступања непланираних прекида у пружању комуналних услуга, односно 
обављању комуналне делатности, вршилац комуналне делатности дужан је да о томе одмах 
обавести надлежни орган Општинске управе и истовремено да предузме потребне мере за 
отклањање узрока поремећаја, а нарочито да обезбеди:  
- привремено пружање комуналних услуга из алтернативних извора; 
- радно ангажовање запослених на отклањању узрока поремећаја, односно прекида; 
- ангажовање трећих лица у обезбеђивању услова за вршење комуналних услуга; 
- хитну поправку и замену инсталација и уређаја којима се обавља комунална делатност; 
- заштиту комуналних објеката, уређаја и постројења од хаварија, и друге неопходне мере. 
Ако вршилац комуналне делатности не предузме потребне мере ради отклањања узрока 
прекида у пружању комуналних услуга, односно обављању комуналне делатности у року од 
24 часа, надлежни орган Општинске управе има право да предузме мере за хитну заштиту 
комуналних објеката и друге угрожене имовине на терет вршиоца комуналне делатности. 
 

Члан 8. 
По пријему обавештења о непланираном прекиду у пружању комуналних услуга, односно 
обављању комуналне делатности, Општинска управа о томе одмах обавештава 
председника општине.  
Председник општине, на предлог надлежног органа Општинске управе, може наложити 
вршиоцу комуналне делатности предузимање и других неопходних мера или сам предузети 
мере и то:  
- одредити ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих би услед 
прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и фихичких лица, или би 
настала значајна или ненадокнадива штета; 
- за хитну заштиту комуналних објеката и друге угрожене имовине; 
- за обезбеђивање потребне механизације и других уређаја, ангажовање стручних лица и 
набавку енергената; 
- обезбеђивање финансијских средстава за санирање оштећених комуналних објеката; 
- утврђивање разлога и евентуалне одговорност за непланирани прекид у пружању 
комуналних услуга, односно обављању комуналне делатности и учињену штету. 
 

Члан 9. 
Уколико вршилац комуналне делатности у случају непланираних прекида у пружању 
комуналних услуга, односно обављању комуналне делатности не предузме мере из члана 7. 
ове одлуке, односно не поступи по налозима Председника општине из члана 8. ове одлуке, 
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Скупштина општине након успостављања редовног стања у вршењу комуналне делатности 
може:  
- раскинути уговор о поверавању обављања комуналне делатности; 
- умањити или ускратити новчана средства која исплаћује вршиоцу комуналне делатности у 
обиму потребном за накнаду штете настале непоступањем вршиоца; 
- покренути поступак за утвђивање одговорности и разрешење одговорних лица и чланова 
органа вршиоца комуналне делатности које она бира или на чији избор даје сагласност. 
 

Члан 10. 
У случају штрајка, вршилац комуналне делатности дужан је да обезбеди минимум процеса 
рада у обављању комуналне делатности и пружању комуналних услуга, у складу са планом 
минимума процеса рада и посебним прописом Скупштине општине.  
 

Члан 11. 
Ако вршилац комуналне делатности не обезбеди и не врши минимум процеса рада 
надлежни орган Општине, по сазнању о непоштовању минимума процеса рада, упутиће 
вршиоцу упозорење и наложити му да успостави минимум процеса рада најкасније у року од 
12 сати од давања упозорења. 
Уколико и после упозорења вршилац комуналне делатности не успостави минимум процеса 
рада, Председник општине на предлог надлежног органа Општинске управе може предузети 
следеће мере:  
- привремено ангажовати другог вршиоца за обављање комуналне делатности; 
- ангажовати друга физичка лица за обављање комуналне делатности; 
- ограничити вршиоцу комуналне делатности право употребе комуналних објеката у 
општинској својини; 
- покренути поступак утврђивања одговорности и разрешења лица у органима вршиоца 
комуналне делатности које бира или на чији избор даје сагласност Скупштина општине; 
- покренути поступак за раскид уговора о поверавању обављања комуналне делатности. 
Мере из става 2. овог члана предузимају се на терет вршиоца комуналне делатности.  
 

Члан 12. 
Корисник комуналне услуге дужан је да користи комуналну услугу на начин којим се не 
ометају други корисници и не угрожава животна средина, нити се угрожавају објекти и 
опрема у функцији обављања одређене комуналне делатности.  
 

Члан 13. 
Вршилац комуналне делатности може привремено обуставити комуналну услугу кориснику 
само када корисник:  
1) изврши прикључење на комуналну мрежу без претходног одобрења вршиоца; 
2) користи комуналну услугу противно прописима (угрожава животну средину, угрожава 
објекте и опрему у функцији обављања комуналне делатности); 
3) неосновано омета друге кориснике у коришћењу услуга; 
4) ненаменски користи услугу у периоду ограничења потрошње; 
5) не плати комуналну услугу у прописаном року. 
Постојање услова за обуставу комуналне услуге из става 1. тачка 1, 2, 3. и 4. овог члана 
доказује се записником који састављају овлашћена лица вршиоца комуналне делатности у 
присуству и уз сарадњу комуналног инспектора. 
Пре обуставе комуналне услуге, вршилац комуналне делатности дужан је да писмено 
обавести корисника о могућности обуставе комуналне услуге и остави му рок од седам дана 
ради отклањања поступања које може бити узрок обуставе.  
Вршилац комуналне делатности дужан је да најкасније у року од пет дана од измирења дуга 
за извршену комуналну услугу, плаћене прописане накнаде за поновно прикључење и 
накнаде евентуалне штете, настави пружање услуге кориснику.  
 

Члан 14. 
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Општина одлуком о начину обављања комуналне делатности прописује услове за принудно 
уклањање возила, ствари и других предмета, начин поступања са принудно уклоњеним 
возилима, стварима и другим предметима и начин на који се може остварити право да се 
ови предмети продају да би се намирили трошкови поступка, уклањања, лежарине и други 
доспели трошкови.  
 

Члан 15. 
Власник, односно корисник непокретности дужан је да омогући вршиоцу комуналне 
делатности интервенцију на изграђеној комуналној инфраструктури и постројењима уз 
обавезу вршиоца комуналне делатности да надокнади штету насталу од интервенције или 
на други начин отклони последице извршене интервенције.  
Вршилац комуналне услуге је дужан да отклони последице извршене интервенције 
најкасније седам дана од дана завршетка интервенције.  
 
 
VI ФИНАНСИРАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ  
 

Члан 16. 
Грађење објеката комуналне инфраструктуре финансира се из:  
1) прихода од давања у закуп, односно на коришћење комуналне инфраструктуре и других 
средстава за обављање комуналне делатности у јавној својини; 
2) дела накнаде за право на обављање комуналне делатности; 
3) дела цене комуналне услуге намењене амортизацији средстава за обављање комуналне 
делатности; 
4) буџета општине Димитровград; 
5) средстава вршиоца комуналне делатности; 
6) средстава прикупљених емитовањем дугорочних хартија од вредности (муниципалних 
обвезница); 
7) кредита и других облика задуживања; 
8) трансфера других нивоа власти; 
9) донација; 
10) других извора утврђених посебним прописима. 
Накнада за давање средстава за обављање комуналне делатности у јавној својини у закуп 
или на коришћење не може бити нижа од износа амортизације за средства која су предмет 
накнаде.  
Приликом обезбеђивања трансферних средстава других нивоа власти за изградњу 
комуналне инфраструктуре води се рачуна о томе да ли се поштују начела садржана у овој 
одлуци, а нарочито да цена комуналних услуга покрива одговарајуће трошкове, као и да се 
делатност обавља на начелу ефикасности које укључује и економију обима, односно 
удруживање јединица локалне самоуправе у свим случајевима када је то економски 
оправдано.  
Уговор о поверавању обављања комуналне делатности нарочито садржи:  
- уговорне стране; 
- датум и место закључења уговора; 
- податке о комуналној делатности која се поверава, обиму, роковима и квалитету 
комуналних услуга; 
- друге услове за обављање поверене комуналне делатности; 
- време на које се закључује уговор; 
- права и обавезе уговорних страна; 
- начин наплате цене за комуналне услуге; 
- начин поступања и овлашћења органа општине; 
- одредбе о раскиду уговора и друге одредбе. 
Уговор којим се поверава обављање комуналне делатности у име Oпштине закључује 
Председник општине.  
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Члан 17. 
Уговор о поверавању обављања комуналне делатности престаје:  
- истеком времена за које је закључен, 
- раскидом, 
- стечајем или ликвидацијом правног лица, смрћу физичког лица коме је поверено 
обављање комуналне делатности или забраном обављања делатности лицу коме је 
поверено обављање.  
 

Члан 18. 
Уговор о поверавању обављања комуналне делатности може се раскинути:  
1) ако се због промењених околности, које се нису могле предвидети у тренутку закључења 
уговора, не може остварити сврха уговора; 
2) ако лице којем је поверено обављање комуналне делатности не предузима потребне 
мере за заштиту, обезбеђење и одржавање комуналних објеката; 
3) ако лице којем је поверено обављање комуналне делатности не извршава уговорене 
обавезе или не обавља комуналну делатност на уговорени начин; 
4) ако лице којем је поверено обављање комуналне делатности не поступа по налогу 
надлежног органа општинске управе у поступку надзора; 
5) ако лице којем је поверено обављање комуналне делатности не предузме наложене мере 
у случају непланираних прекида у вршењу делатности или у случају штрајка ако није 
обезбеђен минимум процеса рада.  
 

Члан 19. 
У случају раскида уговора из члана 18. лице којем је поверено обављање комуналне 
делатности је дужно да надокнади насталу штету по прописима о одговорности за штету.  
 

Члан 20. 
Скупштина општине ће у случају раскида уговора привремено поверити обављање 
комуналне делатности другом јавном предузећу или другом правном или физичком лицу 
регистрованом за обављање делатности уговором закљученом на основу непосредне 
погодбе. 
Непосредну погодбу у име општине склапа Председник општине и о појединостима погодбе 
извештава Скупштину општине на првој наредној седници.  
Уговор којим се привремено поверава обављање комуналне делатности траје до завршетка 
поступка поверавања обављања комуналних делатности из члана 4. ове одлуке, а најдуже 1 
годину од закључивања.  
 
 
VII НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА  
 

Члан 21. 
Цене комуналних услуга се одређују на основу следећих начела: 
1) примена начела "потрошач плаћа"; 
2) примена начела "загађивач плаћа"; 
3) довољности цене да покрије пословне расходе; 
4) усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности;  
5) непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се 
разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге. 
Ако се за различите категорије корисника комуналних услуга примењују различити методи 
обрачуна, водиће се рачуна да цена буде сразмерна са трошковима пружања те услуге.  
Пружалац комуналне делатности може прописати да се у поступку контроле коришћења 
комуналне услуге наплаћује посебна цена за случај коришћења комуналне услуге на начин 
који је у супротности са прописима којима се уређује та комунална делатност.  
Цене комуналних услуга могу се плаћати унапред.  
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Члан 22. 
Елементи за одређивање цена комуналних услуга су:  
1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима; 
2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку 
опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које 
је јединица локалне самоуправе дала сагласност; 
3) добит вршиоца комуналне делатности. 
 

Члан 23. 
Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне 
инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене.  
Одељење за урбанизам комунално стамбене и имовинско правне послове општинске 
управе дужно је да прати кретање цена комуналних услуга а нарочито усклађеност цена 
комуналних услуга са принципима утврђеним овом Одлуком.  
Влада својим актом ближе прописује обвезнике комуналне накнаде, основ за обрачун 
износа комуналне накнаде, мерила за обрачун износа комуналне накнаде, највише износе 
комуналне накнаде, ослобођења и друга питања од значаја за утврђивање износа и наплату 
комуналне накнаде.  
Надлежни орган Општинске управе у складу са законом и актом из става 3. овог члана 
својим општим актом утврђује зоне, коефицијенте и друга питања од значаја за утврђивање 
износа и наплату комуналне накнаде.  
 

Члан 24. 
Одлуку о промени цена комуналних услуга доноси вршилац комуналне делатности.  
На одлуку о промени цена комуналних услуга из члана 3. став 1. тач. 1) - 8) ове одлуке осим 
превоза посмртних остатака умрлог, сагласност даје Општинско веће општине 
Димитровград.  
Уз захтев за давање сагласности из става 4. овог члана, вршилац комуналне делатности 
Општинском већу доставља образложење које нарочито садржи разлоге за промену и 
детаљну структуру предложене цене.  
Општинскo веће објављује захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена 
комуналних услуга, са образложењем, на огласној табли у седишту јединице локалне 
самоуправе, као и у електронском облику путем интернета, најмање 15 дана пре доношења 
одлуке.  
Одлуком Скупштине општине Димитровград о начину обављања комуналне делатности из 
става 4. овог члана, односно уговором о поверавању, могу се уредити услови под којима 
промена цене комуналне услуге може да ступи на снагу и пре добијања сагласности 
надлежног органа Општинске управе, уз обавезу вршиоца комуналне делатности да 
надокнади разлику корисницима комуналних услуга ако надлежни орган јединице локалне 
самоуправе одбије да да сагласност на повећање цене.  
Одлуком Скупштине општине Димитровград о начину обављања комуналне делатности, 
односно уговором о поверавању, може се уредити начин промене цене комуналне услуге на 
иницијативу надлежног органа Општинске управе.  
Одлуком Скупштине општине Димитровград о начину обављања комуналне делатности, 
односно уговором о поверавању, могу се уредити одговорност, односно права и обавезе 
уговорних страна за случај да се цена комуналне услуге која не подлеже давању 
сагласности, не утврди у износу који је у складу са методологијом утврђеном у уговору о 
поверавању. 
 

 Члан 25. 
Корисник комуналне услуге дужан је да плати цену комуналне услуге на начин и у роковима 
одређеним посебним одлукама о начину обављања комуналних делатности.  
Начин и рокови наплате цена комуналне услуге, као и права корисника у случају неиспоруке 
и невршења, односно неквалитетног вршења комуналне услуге уређују се посебним 
прописима о начину обављања комуналних делатности.  



Број 18. 30.06.2022. године „Службени лист општине Димитровград“ 231 
 
 

Члан 26.  
Цене свих врста комуналних услуга образују се у складу са елементима за одређивања цене 
комуналних услуга прописаним законом и прописима заснованим на закону, као и на основу 
методологије из одлуке о начину обављања комуналне делатности, односно уговора о 
поверавању обављања комуналне делатности.  
О ценама комуналних услуга одлучује вршилац комуналне делатности, по претходно 
прибављеној сагласности Општинског већа општине Димитровград.  
На одлуку вршиоца комуналне делатности о промени цене код којих се може утврдити 
крајњи корисник (снабдевање водом за пиће и др.) сагласност даје Општинско веће. 
Општинско веће доноси одлуку о сагласности на првој седници након подношења захтева за 
давање сагласности.  
 

Члан 27. 
Комунална накнада је накнада за комуналне услуге код којих се не може утврдити крајњи 
корисник (управљање пијацама, одржавање улица и путева, одржавање чистоће на 
површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина и др.).  
Скупштина општине посебном одлуком утврђује зоне, коефицијенте и друга питања од 
значаја за утврђивање износа и наплату комуналне накнаде, у складу са законом и 
прописима донетим на основу закона.  
 
 
VIII СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА КОМУНАЛНИХ 
УСЛУГА  
 

Члан 28.  
Општинско Веће општине Димитровград може утврдити категорије корисника комуналне 
услуге који плаћају субвенционисану цену комуналне услуге, као и износ субвенција за сваку 
категорију.  
Надлежни орган општинске управе дужан је да вршиоцу комуналне делатности достави 
списак и податке корисника комуналних услуга из става 1. овог члана (име и презиме, ЈМБГ, 
адреса пребивалишта), са укупно исказаним износом субвенција, до септембра текуће 
године за наредну годину, као и да надокнади субвенционисани део цене вршиоцу 
комуналне делатности, у периоду од 30 дана од дана извршења комуналне услуге.  
Уговором о поверавању може се предвидети субвенционирани износ цене за одређене 
категорије корисника који се неће надокнађивати вршиоцу комуналне делатности.  
 
IX НАДЗОР  
 

Члан 29. 
Инспекцијски надзор над спровођењем ове Одлуке и надзор над обављањем комуналних 
делатности односно комуналних послова врши Општинска управа, Одељење за 
инспекцијске послове и  комуналну делатност, у складу са законом и овом одлуком.  
Надзор над извршавањем уговора о поверавању комуналних послова закључених на основу 
Одлуке врши Општинско веће.  
Предузеће, правно лице, физичко лице, односно предузетник коме је поверено обављање 
комуналне делатности у обавези је да Скупштини општине доставља годишњи Извештај о 
реализацији обављања комуналне делатности односно поверених комуналних послова.  
 
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 30. 
Одлуке Скупштине општине о условима и начину обављања појединих комуналних 
делатности, односно комуналних послова, као и други акти у овој области донети од стане 
Општинског већа и других надлежних органа Општине, остају на снази и примењиваће се до 
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доношења нових одлука Скупштине општине којима ће у складу са законом и овом Одлуком 
бити уређена питања која се односе на услове и начин обављања појединих комуналних 
делатности, односно комуналних послова.  
Привредни субјекти којима је оснивачким актима или уговорима у поступку поверавања, 
поверено обављање комуналних делатности, односно комуналних послова, настављају са 
обављањем истих. 
 

Члан 31. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлукa o комуналним делатностима („Сл. 
лист града Ниша“, бр. 92/14 и 59/15). 
 

Члан 32. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Димитровград“.  
 
 
 
 
Број: 06-106/2022-17/18-6 
У Димитровграду, дана 29.06.2022. године. 
 
 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

 
          ПРЕДСЕДНИК  
          Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 2., 5., 6. и 13. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", 
бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 
– др. закон), члана 72. и 98. Закона о водама ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 20) Статута општине 
Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/2019), Скупштина општине 
Димитровград, на седници одржаној дана 29.06.2022. године, доноси 
 

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

Члан 1. 
 

У Одлуци о водоводу и канализацији („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 7/2018, 
28/2021 и 47/2021) у члану 63. став 3. се мења и гласи : 

 
 „Искључивање из предходног става овог члана врши се демонтажом водомера, 

затварањем вентила испред водомера, пломбирањем вентила и стављањем чепа (штопле) 
од стране комуналног предузећа.“  

 

После става 3. додају се ставови 4. и 5. који гласе: 
 

„ЈП „Комуналац“ Димитровград искључење воде из става 3 овог члана врши на начин 
на који је то технички изводљиво, укључујући и искључење на уличној водоводној мрежи. 

Комунално предузеће је дужно да сачини записник о искључењу корисника са 
водоводне мреже и преузимање водомера од корисника.“ 

Члан 2. 
 

У Одлуци о водоводу и канализацији („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 7/2018, 
28/2021 и 47/2021) члан 65. се мења и гласи:  

„Члан 65. 
Трошкове искључења и поновног прикључења унутрашњих инсталација на водоводну 

и канализациону мрежу, у случајевима предвиђеним члановима 29, 63 и 64. ове Одлуке, 
сноси корисник, према нормативу и ценовнику Комуналног предузећа.“ 

 
Члан 3. 

У Одлуци о водоводу и канализацији („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 7/2018, 
28/2021 и 47/2021) члан 66. се мења и гласи:  

„Члан 66. 
По престанку разлога за ускраћивање комуналне услуге из члана 29, 63. и 64. ове 

Одлуке, Комунално предузеће је дужно да у року од три дана, од дана уплате 50% од 
укупног дуговања и уплате износа поновног прикључења, настави пружање комуналних 
услуга.“ 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Димитровград.“ 
Број: 06-106/2022-17/18-7 
У Димитровграду, дана 29.06.2022. године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                       Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 76. став 1. и 2. Закона о становању и одржавању зграда ("Сл. гласник РС", 
бр. 104/2016 и 9/2020 - др. закон), члана 20. ст. 1. тачке 2. и члана 32. став 1. таћка 6. Закона 
о лoкалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 
закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, 
методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у 
животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 75/2010), члана 39. и члана 179. Закона о 
прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016 - одлука УС, 91/2019 и 91/2019 
- др. закон) и члана 40. став 1. тачка 20. Статута општине Димитровград ("Службени лист 
општине Димитровград" број 6/19), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној 
дана 29.06.2022. године, донела је  
 
 
                                    О Д Л У К У  

О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
 
 
 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1.  
Овом одлуком регулише се кућни ред у стамбеним и стамбено - пословним зградама на 
територији општине Димитровград.  
Под кућним редом у смислу става 1. овог члана подразумевају се права и обавезе власника, 
односно корисника посебних и самосталних делова зграде у циљу омогућавања несметаног 
становања и правилног коришћења стамбеног, стамбено-пословног простора у згради, 
заједничких делова зграде, заједнички ограђеног простора који припада згради, инсталација, 
уређаја и опреме зграде у погледу њихове употребе, чувања од оштећења, и одржавања 
чистоће, реда и мира у згради.  
 

Члан 2. 
О спровођењу кућног реда стара се стамбена заједница преко својих органа или 
професионалног управника у складу са Законом о становању и одржавању зграда.  
 

Члан 3. 
Поједини изрази у овој Одлуци имају следећа значења: 
1. Зграда је објекат са кровом и спољним зидовима, изграђена као самостална употребна 
целина која пружа заштиту од временских и спољних утицаја, а намењена је за становање, 
обављање неке делатности или за смештај и чување животиња, робе, моторних возила, 
опреме за различите производне и услужне делатности и др. 
Зградама се сматрају и објекти који имају кров, али немају (све) зидове (нпр. надстрешница), 
као и објекти који су претежно или потпуно смештени испод површине земље (склоништа, 
подземне гараже и сл.); 
2. стамбена зграда је зграда намењена за становање и користи се за ту намену, а састоји се 
од најмање три стана; 
3. стамбено-пословна зграда је зграда која се састоји од најмање једног стана и једног 
пословног простора; 
4. посебни део зграде јесте посебна функционална целина у згради која може да 
представља стан, пословни простор, гаражу, гаражно место или гаражни бокс;` 
5. стан је посебан део зграде који чини функционалну целину, састоји се од једне или више 
просторија намењених за становање и по правилу има засебан улаз; 
6. заједнички делови зграде су делови зграде који не представљају посебан или самостални 
део зграде, који служе за коришћење посебних или самосталних делова зграде, односно 
згради као целини, као што су: заједнички простори (степениште, улазни простори и 
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ветробрани, заједнички ходник и галерија, тавански простор, подрум, бицикларница, 
сушионица за веш, заједничка тераса и друге просторије намењене заједничкој употреби 
власника посебних или самосталних делова зграде и др.), заједнички грађевински елементи 
(темељи, носећи зидови и стубови, међуспратне и друге конструкције, конструктивни део 
зида или зидна испуна, изолација и завршна обрада зида према спољашњем простору или 
према заједничком делу зграде, стрехе, фасаде, кров, димњаци, канали за проветравање, 
светларници, конструкција и простори за лифт и друге посебне конструкције и др.), као и 
заједничке инсталације, опрема и уређаји (унутрашње електричне, водоводне и 
канализационе, гасоводне и топловодне инсталације, лифт, громобрани, апарати за 
гашење, откривање и јављање пожара, безбедносна расвета, телефонске инсталације и сви 
комунални прикључци који су намењени заједничком коришћењу и др.), ако не представљају 
саставни део самосталног дела зграде и не чине саставни део посебног дела зграде, 
односно не представљају део инсталација, опреме и уређаја који искључиво служи једном 
посебном делу, у смислу ове одлуке. 
Родна равноправност израза. 
 
 II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 4.  
Стамбене просторије и уређаје у становима, као и заједничке уређаје у згради, инсталације 
и опрема зграде власници посебних делова зграде су дужни да користе са потребном 
пажњом и да их чувају од оштећења и квара.  
Власник посебног дела, односно власник самосталног дела зграде, дужан је да:  
1) употребом, односно коришћењем свог посебног, односно самосталног дела не омета 
коришћење других делова зграде; 
2) свој посебан, односно самостални део зграде одржава у стању којим се не отежава, не 
онемогућава и не ремети уобичајена употреба осталих делова зграде; 
3) одржава заједнички део зграде који чини саставни део његовог посебног, односно 
самосталног дела зграде у границама могућности вршења овлашћења употребе тог дела; 
4) учествује у трошковима одржавања и употребе заједничких делова зграде и катастарске 
парцеле на којој се налази зграда, у мери и на начин одређен овом одлуком; 
5) трпи употребу заједничких делова зграде у складу са њиховом наменом од стране 
власника самосталних делова или лица која раде по њиховом налогу, односно пролажење 
трећих лица ради доласка до одређеног посебног, односно самосталног дела зграде; 
6) дозволи пролаз кроз свој посебан, односно самостални део зграде или његову употребу 
на други примерен начин ако је то нужно за поправку, односно одржавање другог дела 
зграде или испуњење друге законске обавезе. 
Право да захтева испуњење обавеза од власника посебног дела зграде имају сваки власник 
посебног дела зграде, власник самосталног дела зграде и стамбена заједница, у складу са 
својим правом које произлази из обавезе власника посебног дела зграде.  
Власник посебног, односно самосталног дела зграде који је дужан да дозволи пролаз кроз 
свој посебан део зграде или његову употребу на други примерен начин у складу са тачком  
6) став 1. овог члана има право да захтева да његов посебни, односно самостални део 
зграде буде враћен у стање у коме се налазио пре него што је дозволио пролаз или његову 
употребу, односно има право на накнаду штете која је причињена пролазом или употребом 
на посебном, односно самосталном делу зграде.  
 

Члан 5.  
Власници посебних делова зграда могу изузетно, у делу стана обављати пословну 
делатност на начин којим се не угрожава безбедност зграде и грађана, не наноси штета 
згради и не ометају други корисници у мирном коришћењу стана.  
Натписе и рекламе на вратима власник посебног дела зграде може постављати уколико 
обавља пословну делатност у складу са важећим прописима.  
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По исељењу или престанку обављања пословне делатности, власник посебног дела зграде 
је дужан да натписе и рекламе уклони и да простор на коме су били постављени доведе у 
исправно стање.  
 

Члан 6.  
О кућном реду у згради старају се лица из члана 2. ове Одлуке.  
Власници или корисници посебних и самосталних делова зграде имају обавезу да одржавају 
своје делове зграда на начин којим се обезбеђује функционалност тог дела зграде према 
прописима који ближе одређују њихову функционалност и на начин којим се елиминише 
опасност од наступања штете или немогућности коришћења других делова зграде.  
Одржавање зграде се може уговором поверити правним лицима или предузетницима који се 
баве пословима одржавања зграде.  
Уколико лица из ст. 2. и 3. овог члана не организују одржавање у складу са овом Одлуком, 
надлежно је одељење за инспекцијске послове и комунално – стамбену делатност опшинске 
управе Општине Димитровград повериће посао одржавања зграде организацији којој је 
поверено обављање послова од јавног интереса.  
Лица из члана 2. ове Одлуке дужна су да испуне мере прописане законом којим се уређује 
област заштите од пожара и област запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова, у 
смислу држања запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова и испуњења минималних 
превентивних мера које се односе на евакуацију људи и текуће одржавање уређаја за 
откривање и јављање пожара и уређаја за гашење пожара.  
За штету која проистекне због пропуштања обавезе одржавања из става 1. овог члана 
одговара лице из члана 2. ове Одлуке које је било дужно да организује извођење 
одговарајуће врсте радова.  
Заједнички делови зграде (степениште, ходници, подрум, таван, перионица, просторија за 
сушење веша и сл.) и простори и објекти изван зграде(двориште) служе за потребе свих 
станара и користе се у складу са њиховом наменом.  
Заједнички делови зграде не смеју се користити за становање нити издавати на коришћење 
у било које сврхе осим просторија које се по посебним прописима претварају у станове, 
пословне просторије и атељее.  
Станови морају бити обележени бројевима, а власници посебних делова зграде су дужни да 
бројеве уредно одржавају.  
Ако зграда има стан немењен за становање радника који ради на одржавању стамбених 
зграда (службени стан), овај стан мора бити обележен натписом "службени стан". 
У згради мора постојати ажуран списак корисника и власника посебних делова зграде, о 
чему се стара управник стамбене заједнице.  
 

Члан 7.  
Власници и корисници посебних делова зграде су дужни да обезбеде да улаз у зграду, 
степениште, приступ кровној тераси, приступној галерији и светларницима, ходницима и 
заједничким деловима зграде буду слободни ради несметаног пролаза и у њима је 
забрањено одлагање материјала и понашање које на било који начин нарушава њихову 
функционалност, безбедност чистоћу и хигијену (остављање намештаја, уређаја, уношење 
блата, остављање смећа, отпада, огревног материјала и друго).  
 

Члан 8.  
Власници и корисници посебних делова зграде су дужни да за време кише, снега и других 
временских непогода, обезбеде да прозори на степеништу, светларницима, тавану, подруму 
и другим заједничким просторијама и заједничким деловима зграде буду затворени.  
Власници и корисници посебних делова зграде су дужни да са прозора, тераса, балкона и 
лођа уклањају снег и лед, при чему морају водити рачуна да не оштете заједничке 
просторије и заједничке делове зграда, и да не угрожавају безбедност осталих станара и 
пролазника.  
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Власници и корисници посебних делова зграде су дужни да обезбеде чишћење снега и 
уклањање леда испред зграде, а у циљу несметаног функционисања зграде и простора и 
објеката изван зграде.  
 

Члан 9.  
Није дозвољено сушење рубља на отвореним деловима зграде (прозори, терасе, балкони и 
лође) који су видљиви са улице или друге јавне површине, ако у згради постоји просторија 
за сушење рубља.  
 

Члан 10.  
Није дозвољено са прозора, тераса, балкона и лођа трешење тепиха, постељине и других 
ствари, као и бацање отпада свих врста.  
Скупштина стамбене заједнице одређује и уређује место и време тресења тепиха, 
постељних и других ствари.  
Није дозвољено на терасама, балконима и лођама држање ствари и предмета који 
нарушавају изглед зграде (намештај, огревни материјал и слично).  
Није дозвољено постављање клима-уређаја на уличној фасади зграде без предходног 
одобрења Одељења за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове 
Општинске управе општине Димитровград.  
Уз захтев за одобрење за постављање клима уређаја подноси се и сагласност управника 
зграде за постављање истих.  
Забрањује се директно одвођење воде из клима уређаја на јавну површину.  
Минимална висина од коте тротоара до најниже тачке клима уређаја мора износити најмање 
2,20м.  
 

Члан 11.  
Власници и корисници посебних делова су дужни да огревни материјал држе у подруму, а у 
зградама без подрума, на местима која одреде органи стамбене заједнице.  
Није дозвољена припрема и цепање огревног материјала у становима и на другим местима 
која за то нису одређена.  
Места за цепање и припремање огревног материјала одређују органи стамбене заједнице.  
Одмах по уношењу огревног материјала у подрум или друга за то одређена места, власник и 
корисник посебног дела зграде је дужани да очисти и доведу у ред место на којем је 
материјал био истоварен, а највише у року од 7 дана од дана истовара.  
Држање течног гаса (бутана), течних горива (лож уља) и других запаљивих материјала на 
одређеним местима мора бити у складу са законским и другим прописима којима је 
регулисана ова област.  
 

Члан 12.  
На прозорима, терасама, балконима и лођама забрањено је држање ствари, односно 
предмета који би услед пада могли повредити, оштетити или упрљати пролазнике и возила.  
Цвеће у саксијама може се држати на прозорима, терасама, балконима и лођама, или на 
ивици истих само у одређеним сигурносним посудама, а заливање цвећа мора се обављати 
тако да вода не кваси фасаду зграде, балконе, терасе или пролазнике и возила.  
 

Члан 13.  
Власници и корисници посебних делова зграде су дужни да улазну капију или улазна врата 
држе откључана, осим ако зграда има спољне сигналне уређаје за позивање станара.  
Власници и корисници посебних делова зграде су дужни да улазну капију или улазна врата 
закључавају у времену од 23.00 до 4.00 часа наредног дана од 01. априла до 30. септембра, 
односно од 22.00 до 5.00 часа наредног дана од 1. октобра до 31. марта, ако зграда нема 
спољне сигналне уређаје за позивање станара.  
Власници и корисници посебних делова зграде који даљинским управљачем отварају улазну 
капију ради уласка или изласка возила из гараже или дворишта, дужни су да провере да ли 
је капија закључана након уласка или изласка возила из гараже или дворишта.  
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Члан 14. 
У сваком улазу у зграду Управник стамбене заједнице дужан је да на видном месту истакне 
ову одлуку, списак власника и корисника посебних делова зграде који садржи име и презиме 
власника, корисника и чланова њихових породичних домаћинстава, спрат и број стана, и 
списак заједничких делова зграде са назнаком њихове намене.  
Ако орган управљања стамбене заједнице донесе одлуку да списак из става 1. овог члана не 
истакне на видном месту дужан је да на видном месту истакне обавештење о томе код кога 
се списак налази како би био доступан свим власницима и корисницима посебних делова 
зграде и надлежним органима.  
У случају промене власницика посебних делова зграде, односно броја корисника станова, 
орган управљања зградом дужан је да списак из става 1. овог члана ажурира.  
Власник посебног дела зграде, односно пословне просторије дужан је да органу управљања 
зградом пријави промену станара, односно број станара у року од осам дана од дана 
настале промене.  
 

Члан 15.  
Орган управљања стамбене заједнице дужан је да на видном месту истакне обавештење о 
томе коме се власници и корисници посебног дела зграде могу обратити у случају квара 
лифта, инсталација, уређаја и опреме зграде, и код кога се налазе кључеви од просторија у 
којима су инсталације, уређаји и опрема зграде.  
 

Члан 16. 
Власник или корисник посебног дела који примети да су инсталације, уређаји и опрема 
зграде или њихов део у квару, дужан је да о томе одмах обавести правно лице или 
предузетника коме је поверено одржавање зграде, односно станара одређеног за пријем и 
прослеђивање оваквих обавештења.  
 

Члан 17. 
Лифт се не може користити противно својој намени и носивости, односно за пренос тешког 
грађевинског материјала, намештаја и опреме за стан, који по својој тежини и димензијама 
нису примерени техничким карактеристикама лифта.  
Упутство за употребу лифта мора бити видно истакнуто.  
У случају квара лифта, лифт се мора искључити из употребе, на свим вратима лифта мора 
се истаћи упозорење да је у квару и о насталом квару обавестити правно лице или 
предузетник коме је поверено одржавање зграде, о чему се стара орган управљања 
стамбене заједнице.  
Орган управљања стамбене заједнице се стара о редовној контроли исправности лифта, 
противпожарних уређаја и уређаја за узбуну у згради, а у складу са позитивним законским 
прописима који уређују ту област.  
 

Члан 18. 
Власници и корисници посебног дела, односно орган управљања стамбене заједнице, дужни 
су да у зимском периоду предузму мере заштите од смрзавања и прскања водоводних и 
канализационих инсталација и уређаја у становима, заједничким и пословним просторијама. 
  

Члан 19.  
Уређење простора за игру и забаву деце, станари зграде или више зграда, могу уредити у 
складу са важећим планским актима надлежног органа за комуналне послове, а по 
одобрењу Одељења за урбанизам, грађевинарство, обједињену процедуру и извршења, 
имовинско правне послове и комунално стамбену делатност општине Димитровград, којој су 
поверени послови уређивања и коришћења грађевинског земљишта.  
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Члан 20.  
У становима, заједничким и пословним просторијама у згради није дозвољено постављати 
или демонтирати инсталације, уређаје и опрему зграде, без сагласности надлежних јавних 
комуналних и других предузећа или вршити друге преправке без одобрења власника стана 
или пословног простора, односно носиоца права располагања на стану или пословном 
простору.  
Одобрење из става 1. овог члана, подразумева прибављање и других одобрења надлежних 
органа, када су у питању радови за које је, у складу са законом, обавезно прибављање 
таквог одобрења.  
 

Члан 21.  
Лице које изводи грађевинске, грађевинско-занатске и инсталатерске радове у згради или на 
згради, дужно је да претходно о томе обавести власнике посебних делова, односно орган 
управљања стамбеном заједницом и пријави дан почетка, врсту и трајање радова, и да по 
обављеном послу просторије у згради које су биле предмет радова или на било који начин 
везане за извођење радова, остави у исправном стању.  
Обавезу обавештавања из става 1. овог члана, има и власник и корисник посебног дела 
када изводи радове у стану или пословним просторијама, као и обавезу да прикаже 
одобрење из члана 20. ове Одлуке, управнику стамбене заједнице.  
Радови из ст. 1. и 2. овог члана, осим у случајевима хаварије и потребе за хитним 
интервенцијама, не могу се изводити у време одређено као време одмора.  
 

Члан 22.  
При коришћењу стана, заједничких делова зграде, заједнички ограђеног простора који 
припада згради, ходника, кровних тераса, степеништа и приступних галерија у згради, 
забрањено је виком, буком, трчањем, скакањем, играњем лоптом и сличним поступцима 
ометати власнике и кориснике посебног дела зграде у мирном коришћењу стана.  
У време одмора, радним данима у времену од 14.00 до 17.00 часова и од 22.00 до 5.00 
часова наредног дана, а у данима викенда у времену од 16.00 до 18.00 часова и од 22.00 до 
5.00 часова наредног дана, није дозвољено коришћење разних машина и уређаја, музичких 
апарата и уређаја, као и свирање и певање, изнад собне јачине звука у стану и пословним 
просторијама, односно згради којим се ремети мир и тишина у згради.  
Власници и корисници посебног дела зграде се у поменутом времену морају понашати на 
начин који обезбеђује потпуни мир и тишину у згради.  
Орган управљања стамбеном заједницом може да одреди и други временски период као 
време одмора и та одлука мора бити истакнута на огласној табли заједно са Одлуком о 
кућном реду у стамбеним зградама.  
У боравишним просторијама (спаваћа и дневна соба) у стамбеној згради при затвореним 
прозорима, дозвољени ниво буке за дан и вече износи 35db, док је дозвољњени ниво буке 
за ноћ 30db. 
 

Члан 23.  
Прозори на подруму морају имати решетку или густу жичану мрежу која спречава убацивање 
предмета који могу да изазову пожар или друга оштећења зграде.  
 

Члан 24.  
Власници и корисници посебног дела зграде, у складу са посебним прописима о држању 
животиња, држе мачке, псе и друге животиње, дужни су да пазе да те животиње не стварају 
нечистоћу и не нарушавају мир и тишину у згради.  
 

Члан 25.  
У погледу изношења и депоновања кућног смећа, као и отпадака који не спадају у кућно 
смеће (кабасто, зелени и грађевински отпад), примењују се одговарајуће одредбе Одлуке о 
одржавању чистоће на територији општине Димитровград („Службени лист општине 
Димитровград бр. /21).  
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III НАДЗОР  
 
Инспекцијски надзор  
 

Члан 26.  
Инспекцијски надзор врши Одељење за инспекцијске послове преко комуналне и 
грађевинске инспекције.  
Инспектор је дужан да пружа стручну помоћ у вршењу инспекцијског надзора и да даје 
стручна објашњења, да предузима превентивне мере, укључујући и то да обавештава 
субјекта инспекцијског надзора у вези са обавезама из прописа, указује субјекту 
инспекцијског надзора на могуће забрањене, односно штетне последице његовог понашања, 
опомене субјекта инспекцијског надзора на потребу отклањања узрока незаконитости које 
могу настати у будућности.  
На поступање, права и обавезе инспектора за комуналне делатности и грађевинског 
инспектора која нису уређена овим одлуком примењује се закон којим се уређује 
инспекцијски надзор.  
 
 
Права и обавезе комуналног инспектора Општине Димитровград 
 

 Члан 27.  
У вршењу послова инспекцијског надзора комунални инспектор Одељења за инспекцијске 
послове општине Димитровград, преко комуналних редара има право и обавезу да:  
1. проверава да ли се власници посебних делова и власници самосталних делова 
придржавају обавеза прописаних чланом 4. ове Одлуке; 
2. проверава да ли се власници посебних делова придржавају општих правила кућног реда 
из ове Одлуке; 
3. у вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор има овлашћење да прегледа 
опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију надзираног субјекта у складу са 
овом Одлуком, коју није могао да прибави по службеној дужности, саслуша и узима изјаве 
од одговорног лица стамбене заједнице (управника или професионалног управника), као и 
да предузима друге радње везане за инспекцијски надзор у циљу утврђивања чињеничног 
стања. 
 
Дужности комуналног инспектора Општине Димитровград  
 

Члан 28.  
Уколико надзирани субјекат у остављеном року није предузео мере за отклањање 
неправилности које су му наложене, комунални инспектор Општине Димитровград дужан је 
да:  
1. наложи решењем власницима посебних и самосталних делова да се придржавају обавеза 
прописаних чланом 4. ове одлуке; 
2. наложи решењем власницима посебних делова да се придржавају општих правила кућног 
реда прописаним овом Одлуком- 
Комунални инспектор општинске управе Општине Димитровград издаје прекршајни налог за 
прекршај за који је одређена новчана казна у фиксном износу.  
 
Права и обавезе грађевинског инспектора  
 

Члан 29. 
Грађевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора има право и обавезу да:  
1. проверава да ли се зграда и њени делови користе у складу са својом наменом; 
2. проверава да ли се коришћењем зграде доводи у опасност живот и здравље људи, 
безбедност зграде и имовине, саобраћаја, околине и животне средине; 
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3. проверава да ли на изграђеној згради постоје недостаци који угрожавају безбедност 
њеног коришћења и околине; 
4. проверава да ли се у посебном делу зграде у ком се обавља пословна делатност та 
делатност обавља на начин којим се угрожава безбедност зграде и грађана, наноси штета 
згради и ометају други корисници у мирном коришћењу станова; 
5. проверава да ли је власник посебног дела зграде омогућио обављање радова у мери која 
је неопходна за отклањање непосредне опасности по живот и здравље људи и материјалних 
добара. 
Управник, професионални управник, односно друго одговорно лице из члана 2. ове Одлуке 
дужно је да, уколико је то потребно ради утврђивања чињеница, грађевинском инспектору 
омогући потпун и несметан увид у документацију коју инспектор није могао да прибави по 
службеној дужности, као и улазак у све заједничке делове, односно самосталне делове 
зграде, уколико они представљају заједничку имовину, и вршење увиђаја у њима.  
 
Дужности грађевинског инспектора  
 

Члан 30. 
Уколико надзирани субјекат у остављеном року није предузео мере за отклањање 
неправилности које су му наложене, грађевински инспектор дужан је да:  
1. забрани решењем стамбеној заједници, односно другом одговорном лицу из члана 2. ове 
Одлуке, коришћење зграде, односно дела зграде уколико се она не користи у складу са 
својом наменом до прибављања одговарајућег решења надлежног органа; 
2. наложи решењем стамбеној заједници, односно другом одговорном лицу из члана 2. ове 
Одлуке, доношење односно спровођење програма одржавања зграде; 
3. наложи решењем стамбеној заједници, односно другом одговорном лицу из члана 2. ове 
Одлуке, обављање радова у мери која је неопходна за отклањање непосредне опасности по 
живот и здравље људи и материјалних добара у складу са чланом 6. oве Одлуке. 
Грађевински инспектор издаје прекршајни налог за прекршај за који је одређена новчана 
казна у фиксном износу.  
 
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 31.  
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко 
лице као власник односно корисник посебног дела, односно зграде ако се не придржава:  
1. одредби прописаних чланом 4. ове Одлуке, а у вези са чланом 28 и чланом 30. ове 
Одлуке, 
2. одредби члана 5. ове Одлуке; 
3. одредби члана 6. став 1.,6.,7.,8.,9. ове Одлуке; 
4. одредби члана 9. ове Одлуке; 
5. одредби члана 10. став 1.,3.,4., 6. и 7. ове Одлуке; 
6. одредби члана 11. става 1.,2.,4.,5. ове Одлуке; 
7. одредби члана 12. ове Одлуке; 
8. одредби члана 13. ове Одлуке; 
9. одредби члана 14. став 4. ове Одлуке; 
10.одредби члана 16. ове Одлуке; 
11.одредби члана 17. став 1. ове Одлуке;  
12.одредби члана 18. ове Одлуке;  
13. одредби члана 20. ове Одлуке; 
14. одредби члана  21. став 2. ове Одлуке; 
15. одредби члана 22. став 1.,2.,3. ове Одлуке; 
16. одредби члана 23. ове Одлуке; 
17. одредби члана  24. ове Одлуке; 
18. одредби члана  25. ове Одлуке; 
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19. и поред решења инспектора из члана 28. став 1. тачка 2. ове Одлуке се не придржава 
општих правила кућног реда,  
20. решења инспектора и не омогући несметано обављање радова у мери која је неопходна 
за отклањање непосредне опасности по живот и здравље људи и материјалних добара у 
складу с чланом 30. став 1. тачка 3. ове Oдлуке,  
21. донетог решења из члана 30. став 1. тачка 1. ове Одлуке и настави са коришћењем 
зграде, односно дела зграде.  
За прекршај из става 1. овог члана казниће се правно лице као власник посебног дела 
новчаном казном у фиксном износу од 70.000,00 динара.  
 
Прекршаји стамбене заједнице  
 

Члан 32.  
Новчаном казном у фиксном износу од 70.000,00 динара казниће се за прекршај стамбена 
заједница ако:  
1. се не придржава одредби члана 7. ове Одлуке, 
2. се не придржава одредби члана 8. ове Одлуке, 
3. се не придржава одредби члана 10.став 2. ове Одлуке, 
4. након истека рока прописаног решењем инспектора из члана 30. став 1. тачка 1. ове 
Одлуке не прибави одговарајуће решење надлежног органа за коришћење зграде, односно 
дела зграде у складу са њеном наменом, 
5. након истека рока из решења инспектора не донесе програм одржавања у складу са 
чланом 30. став 1. тачка 2. ове Одлуке. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном у фиксном износу од 15.000,00 динара.  
 
Прекршаји органа управљања  
 

Члан 33.  
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај управник, 
односно управни орган стамбене заједнице ако се не придржава одредби:  
1. члана 6. став 10. ове Одлуке, 
2. члана 14. став 1.,2. и 3. ове Одлуке, 
3. члана 15. став 2. ове Одлуке, 
4. члана 17. ст.3.и 4. ове Одлуке, 
5. члана 18. ове Одлуке. 
 

Члан 34.  
Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата одговорност за прекршај плаћањем 
половине изречене казне у року од осам дана од дана пријема прекршајног налога, чиме се 
ослобођа плаћања друге половине изречене казне.  
Ако лице против кога је издат прекршајни налог у року од осам дана од дана пријема 
прекршајног налога не плати изречену казну или не поднесе захтев за судско одлучивање о 
издатом прекршајном налогу, сматраће се да је прихватило одговорност пропуштањем, а 
прекршајни налог ће постати коначан и извршан.  
Прекршајни налог са констатацијом коначности и забелешком да новчана казна није 
плаћена овлашћени орган доставља надлежном прекршајном суду да изречену новчану 
казну унесе у регистар и спроведе поступак извршења у складу са овим законом.  
Лице против кога је издат прекршајни налог може прихватити одговорност за прекршај и 
након истека рока од осам дана од пријема прекршајног налога ако пре поступка извршења 
добровољно плати целокупан износ изречене новчане казне.  
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V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 35.  
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Димитровград“.  
 
 
Број: 06-106/2022-17/18-8 
У Димитровграду, 29.06.2022. године 
 
 
 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 
                      ПРЕДСЕДНИК  
                  Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 2. став 3. тачка 10. и члана 3. став 1. тачка 10. Закона о комуналним 
делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 20. став 1. тачка 2. 
и тачка 13., 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 
14д и 14ђ Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности 
("Сл. гласник РС", бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019), члана 39. Закона о прекршајима ("Сл. 
гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016 - одлука УС, 91/2019 и 91/2019 - др. закон), члан 
10. став 4.  члана 72. став 3. и став 5 алинеја 3. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), 
члана 5. став 5. члан 7. став 1. и став 3. члана 10. став 4., члана 72. став 2. и став 3. и члана 
84. Закона о путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон) и члана 40. став 
1. тачка 3, тачка 6. и тачка 20. Статута општине Димитровград (''Службени лист општине 
Димитровград“ бр. 6/21), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана 
29.06.2022. године, доноси  
 

О Д Л У К У 

 О ЈАВНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

  
 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  
 
 

Члан 1.  
Овом Одлуком уређује се управљање, финансирање, заштита, категоризација, одржавање 
изградња и реконтрукција општинских путева и улица на територији општине Димитровград. 
  

Члан 2. 
Општински пут, у смислу ове Одлуке, је јавни пут који саобраћајно повезује насељена места 
на територији општине, као и територију општине са мрежом државних путева.  
 
Улица је јавни пут у насељу који саобраћајно повезује делове насеља.  
 
Путеви из става 1. и 2. овог члана су добра у општој употреби у јавној својини и на њима се 
могу стицати права коришћења, права службености и друга права одређена законом.  
 

Члан 3.  
Делатност управљања, заштите и одржавања општинских путева и улица, може да обавља 
јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјект (у даљем 
тексту: пружалац комуналне делатности), као управљач општинских путева и улица, (у 
даљем тексту: Управљач јавног пута). 
 
Управљач јавног пута доноси средњорочни план изградње и реконструкције, одржавања и 
заштите општинских путева и улица, и годишњи програм радова на одржавању, заштити, 
изградњи и реконструкцији општинских путева и улица уз сагласност Општинског већа 
општине Димитровград.  
 
Подносилац захтева за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне 
делатности одржавања путева и улица мора да има минималну стручну оспособљеност 
кадрова по броју километара улица и путева за одржавање, и то: 
 

 једног запосленог са високим образовањем грађевинске струке; 
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 четири запослена са средњим образовањем грађевинске струке у трогодишњем или 
четворогодишњем трајању; 

 шест запослених са основним образовањем; 
 

Под одговарајућом струком за запослена лица са високим образовањем у смислу обављања 
послова комуналне делатности одржавање улица и путева подразумева се стечено високо 
образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, из 
техничке научне области, односно стечено високо образовање првог степена студија у 
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, односно на основним студијама у трајању до три 
године, из техничке научне области. 
 
Управљач јавног пута мора да има минимални технички капацитет, по броју километара 
улица и путева за одржавање, и то: 
 
- два утоваривача; 
- један ровокопач; 
- jeдна комбинирка; 
- једна цистерна за воду; 
- три кипер возила; 
- два компресора; 
- један самохофни ваљак за земљане радове; 
- један ваљак за асфалт; 
- један тестер за асфалт;  
- две вибро плоче; 
- два вибро набијача; 
- једна плато приколица; 
- једна прскалица за емулзију; 
- једна чистилица за асфалт; 
- једна глодалица за асфалт; 
- један топли контејнер за асфалт; 
- три опреме за зимску службу (посипачи слоли); 
- три опреме за зимску службу (раоници за чишћење снега); 
- једна машина за фарбање; 
- три косачице за траву; 
- три тримера за кошење траве; 
- два путничка возила; 
- једна сигнална приколица за обезбеђивање. 
 
II УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА  
 

Члан 4.  
Управљање општинским путевима и улицама у смислу ове Одлуке, обухвата: 
 

1. коришћење општинских путева и улица; 
2. заштиту општинских путева и улица; 
3. вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији општинских путева и 

улица; 
4. организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконстукцији, одржавању 

и заштити општинских путева и улица; 
5. уступање радова на одржавању општинских путева и улица; 
6. организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и 

заштитом општинских путева и улица; 
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7. планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите општинских путева и 
улица; 

8. означавање општинских путева и улица; 
9. означавање и вођење евиденције о општинским путевима и улицама и саобраћајно - 

техничким подацима за исте. 
 

Члан 5.  
Управљач јавног пута, дужан је да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и 
заштиту општинских путева и улица и да обезбеди несметано и безбедно одвијање 
саобраћаја на истим.  
 
Управљач јавног пута одговора за штету која настане корисницима општинских путева и 
улица због пропуштања благовременог обављања појединих радова на редовном 
одржавању општинских путева и улица, односно због извођења тих радова супротно 
прописаним техничким условима и начину њиховог извођења.  
 

Члан 6. 
Управљач јавног пута дужан је да означава и води евиденцију о општинским путевима и 
улицама као и сабраћајно – техничким и другим подацима за исте, у складу са законом.  
 

Члан 7.  
Управљачу јавног пута поверава се вршење јавних овлашћења која се односе на издавање: 
  

 сагласности за изградњу односно реконструкцију прикључка на општински пут и 
улицу; 

 сагласности за грађење односно за постављање водовода, канализације, железничке 
пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, 
инсталација, постројења и сл. на општинском путу и улици; 

 сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, железничке 
пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, 
инсталација, постројења и сл. у заштитном појасу општинског пута и улице; 

 сагласности за измену саобраћајних површина пратећих садржаја општинског пута и 
улица; 

 сагласности за одржавање спортске и друге манифестације на општинском путу и 
улици; 

 посебне дозволе за обављање ванредног превоза на општинском путу и улици; 

 одобрење за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно 
или звучно обавештавање или оглашавање на општинском путу и улици односно 
поред истих;  

 
Сви акти из става 1. овог члана, морају да садрже саобраћајно - техничке услове. 
 

Члан 8.  
Управљач јавног пута, дужан је да одлучи по захтеву за издавање сагласности, дозволе и 
одобрења из члана 7. став 1. ове Одлуке, у року од осам дана од дана подношења захтева. 
Против аката из члана 7. став 1. ове Одлуке, може се изјавити жалба Општинском већу 
општине Димитровград у року од осам дана од дана достављања тог акта.  
 
Управљач јавног пута дужан је да о актима донетим у вршењу јавних овлашћења, води 
евиденцију.  
 
 
 
III ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА  
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Члан 9.  
Финансирање изградње и реконтрукције, одржавања и заштите општинског пута и улице 
обезбеђује се из:  
 

1. накнада за употребу општинског пута и улице; 
2. буџета ЈП „Комуналц“ Димитровград; 
3. буџета Општине Димитровград; 
4. финансијских кредита; 
5. улагања домаћих и страних лица, и 
6. других извора у складу са законом. 

 
 Члан 10.  

За употребу општинског пута и улице плаћа се накнада, и то:  
 

накнада за ванредни превоз; 
накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или 

звучно обавештавање или оглашавање на општинском путу и улици, односно на 
другом земљишту које користи Управљач јавног пута, у складу са прописима; 

накнада за закуп делова земљишног појаса општинског пута и улице; 
накнада за закуп другог земљишта које користи Управљач јавног пута; 
накнада за постављање водовода, канализације, електричних телефонских и 

телеграских водова и сл. на општинском путу и улици; 
годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са 

општинског пута и улице. 
 
Висину накнада из става 1. овог члана утврђује Управљач јавног пута уз сагласност 
Скупштине општине Димитровград.  
 

Члан 11.  
У погледу наплате накнада утврђених овом одлуком, контроле, камате, повраћаја, 
застарелости, казне и осталог што није уређено овом Одлуком, примењиваће се одредбе 
закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација.  
 

Члан 12.  
Средства од наплаћене накнаде из члана 10. ове Одлуке приход су Управљача јавног пута и 
користе се за изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту општинских путева и улица, 
као и за трошкове коришћења и отплату кредита за наведене намене.  
 
 
IV ЗАШТИТА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА  
 

Члан 13. 
У циљу очувања стабилности општинских путева и улица као и обезбеђивања услова за 
несметано одвијање саобраћаја и режима саобраћаја, извођење радова на општинском путу 
и улици, (грађење, односно постављање водовода, канализације, телекомуникационих и 
електро водова, инсталација, постројења и сл), може се вршити уз претходно прибављену 
сагласност Управљача јавног пута.  
 
У заштитном појасу поред општинског пута ван насеља, извођење радова из става 1. овог 
члана, може се вршити по претходно прибављеној сагласности Управљача јавног пута која 
садржи саобраћајно техничке услове и који обезбеђује контролу извођења тих радова. 
  
У заштитном појасу поред општинског пута ван насеља, забрањена је изградња 
грађевинских или других објеката, као и постављање постројења, уређаја и инсталација, 
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осим изградње саобраћајних површина пратећих садржаја, постројења, уређаја и 
инсталација које служе потребама општинског пута и саобраћаја на истом.  
 

Члан 14.  
Изградња објеката у појасу контролисане изградње дозвољена је на основу донетих 
просторних и урбаистичких планова који обухватају тај појас.  
 
У појасу из става 1. овог члана забрањено је отварање рудника, каменолома и депонија 
отпада и смећа.  
 

Члан 15. 
Ограде, дрвеће и засади поред општинских путева и улица, могу се подизати тако, да не 
ометају прегледност и не угрожавају безбедност саобраћаја.  
 

Члан 16. 
На раскрсници општинског пута и улица са другим путем и укрштања са железничком пругом 
у истом нивоу, морају се обезбедити зоне потребне прегледности у складу са законом. 
У зонама потребне прегледности забрањено је подизати засаде, ограде и дрвеће, 
остављати предмете и материјале, постављати постројења и уређaје, градити објекте, 
односно вршити друге радње које ометају прегледност општинског пута и улице.  
 
Власник односно непосредни држалац земљишта, које се налази у зони потребне 
прегледности, дужан је да, на захтев Управљача јавног пута, уклони засаде, ограде, дрвеће, 
предмете, материјале, постројења, уређаје и објекте, у циљу обезбеђења прегледности 
општинског пута и улице, с тим што од Управљача јавног пута, има право на накнаду штете 
због ограничења коришћења земљишта.  
 

Члан 17.  
Лице које управља објектом, постројењем, уређајем, инсталацијом и водовима који су 
уграђени у општински пут и улицу, дужно је исте да одржава на начин којим се не оштећује и 
не угрожава безбедност саобраћаја и одржавање општинског пута и улице.  
 
У случају оштећења, односно квара објекта, постројења, уређаја, инсталација и водова из 
става 1. овог члана, лице које управља тим објектима дужно је без одлагања да отклони 
оштећења или квар и обавести Управљача јавног пута о предузетим радовима, као и о свом 
трошку да изврши враћање општинског пута или улице у првобитно стање.  
 
У случају отклањања оштећења односно квара којим се не оштећује општински пут или 
улица, или не угрожава безбедноост саобраћаја, истом се приступа по претходној 
сагласности Управљача јавног пута.  
 

Члан 18.  
Забрањено је остављање грађевинског и другог материјала поред општинског пута и улице, 
уколико се тиме умањује прегледност на истим.  
 
 

Члан 19. 
Изградња прикључка прилазног пута на општински пут и улицу може се изводити уз 
сагласнот Управљача јавног пута.  
 

Члан 20.  
Земљани или прилазни пут који се укршта или прикључује на општински пут мора се 
изградити са тврдом подлогом или са истим коловозним застором као и општински пут са 
којим се укршта, односно на који се прикључује, у ширини од најмање 5 метара и у дужини 
од најмање 10 метара, рачунајући од ивице коловоза општинског пута.  
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Трошкове изградње из става 1. овог члана сноси инвеститор изградње земљаног, односно 
прилазног пута.  
 
Ако приликом изградње или реконструкције, општински пут и улица пресецају земљани пут, 
трошкове изградње земљаног пута са тврдом подлогом или истим коловозним застором, као 
и општински пут и улицу са којим се укршта, односно на који се прикључује, сноси 
инвеститор радова на изградњи, односно реконструкцији општинског пута и улице.  
 

Члан 21.  
Сусед општинског пута и улице дужан је да омогући слободно отицање воде и одлагање 
снега са општинског пута и улице на његово земљиште, уз накнаду проузроковане штете. 
 
Сусед општинског пута и улице дужан је да омогући прилаз путу или путном објекту ради 
извођења радова на одржавању пута или путног објекта, уз накнаду проузроковане штете. 
 
Управљач јавног пута је дужан да закључи уговор са суседом општинског пута и улице да на 
суседовом земљишту изгради одводне канале и друге уређаје за одвођење воде од трупа 
пута, као и да постави привремене или сталне уређаје и регулације, односно подигне засаде 
за заштиту пута и саобраћаја на њему од снежних наноса, сметова, буке, заслепљујућих 
ефеката и других штетних утицаја, ако се исти не могу изградити, поставити, односно 
подићи на путу.  
 
Одредбе става 1. до 3. овог члана сходно се примењују и на власнике, односно непосредне 
држаоце земљишта, у случају када се њихово земљиште користи у исте сврхе.  
 

Члан 22. 
Ради заштите општинског пута од спирања и одроњавања, Управљач јавног пута дужан је, 
ако природа земљишта допушта, да косине усека, засека и насипа, као и земљишни појас 
општинског пута озелени травом, украсним шибљем и другим растињем, али тако да се не 
омета прегледност на путу.  
 
Управљач јавног пута дужан је да засаде из става 1. овог члана уредно одржава и обнавља. 
 

 Члан 23.  
Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за сликовно или звучно обавештавање или 
оглашавање (у даљем тексту: натписи), могу се постављати на општинском путу, и поред тог 
пута, на удаљености од пет метара, мерено са спољне стране од ивице коловоза, а на 
основу одобрења које издаје Управљач јавног пута.  
 
Натписе из става 1. овог члана дужно је да одржава лице које је захтевало постављање 
истих. 
По истеку рока важења одобрења за постављање натписа, лице које је поставило натпис је 
дужно да га уклони и врати заузету површину у првобитно стање, у складу са овом одлуком. 
 

 Члан 24. 
На општинском путу и улици забрањено је нарочито:  
 
1. привремено или трајно заузимање општинског пута и улице; 
2.извођење радова на општинском путу и улици који нису у вези са изградњом, 
реконструкцијом одржавањем и заштитом истих; 
3.извођење радова носилаца права службености, и других права установљених на 
општинском путу и улици, којима се оштећује пут или угрожава несметано и безбедно 
одвијање саобраћаја; 
4. испуштање вода, отпадних вода и других течности на општински пут и улицу; 
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5.спречавање отицања вода са општинског пута и улице, а посебно из путног јарка и из 
пропуста кроз труп пута и спречавање даљег отицања вода ка њиховим реципиентима; 
6.просипање, остављање или бацање материјала, предмета и смећа на општински пут и 
улицу; 
7. замашћивање општинског пута и улице мазивима или другим сличним материјама; 
8.постављање и коришћење светла или других светлосних уређаја на општинском путу и 
улици, као и поред истих, којима се омета одвијање саобраћаја; 
9.орање и извођење других пољопривредних радова на банкинама, косинама и земљишном 
појасу; 
10.вучење предмета, материјала, оруђа и других врста терета по општинском путу и улици 
(греде, балвани, гране, камени блокови, плугови, дрљаче и сл.); 
11.спуштање низ косине засека, усека и насипа општинског пута и улице, дрвене грађе, дрва 
за огрев, камења и другог материјала; 
12.паљење траве и другог растиња на општинском путу и улици, као и отпадних предмета и 
материјала; 
13.наношење блата са прилазног пута на општински пут и улицу; 
14.пуштање стоке на општински пут и улицу, напасање и напајање стоке на истим; 
15.окретање запреге, трактора, плуга и других пољопривредних машина и оруђа на 
општинском путу и улици; 
16.кочење запрежних возила спречавањем окретања точкова; 
17.укључивање возила на општински пут и улицу и искључивање са истог ван прикључка 
или укрштаја и наношење блата на општински пут и улицу; 
18.заустављање или остављање возила којим се омета коришћење општинског пута и 
улице; 
19.свако чињење којим се оштећује или би се могао оштетити општински пут и улица, или 
ометати одвијање саобраћаја на њима. 
 

Члан 25.  
На општинском путу и улици, као и на заштитном појасу општинског пута ван насеља, није 
дозвољено подизати споменике, постављати крајпуташе и друге спомен-знакове, продавати 
производе, односно предузимати друге радње којима се угрожава безбедност саобраћаја.  
 

Члан 26.  
Управљач јавног пута дужан је, да у обављању послова заштите општинског пута и улице, 
свакодневно спроводи активности на утврђивању заузећа општинског пута и улице, 
бесправног извођења радова на општинском путу, улици и у заштитном појасу општинског 
пута ван насеља, као и свих других чињења којима се битно оштећује, или би се могао 
оштетити општински пут и улица или ометати одвијање саобраћаја.  
 
У случајевима из става 1. овог члана, Управљач јавног пута, дужан је да без одлагања, 
Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе општине Димитровград поднесе 
писмени захтев ради предузимања инспекцијских мера, у којем захтеву је наведено тачно и 
потпуно чињенично стање, уз достављање ситуационог плана издатог од надлежног органа, 
односно овлашћеног лица, у случајевима када је тај план подесно доказно средство за 
утврђивање чињеничног стања.  
 

Члан 27.  
Управљач јавног пута, покреће поступак код органа за послове саобраћаја (инспектора за 
саобраћај и путеве) општинске управе општине Димитровград за ограничавање коришћења 
општинског пута и улице, ако су исти у таквом стању да:  
 

- саобраћај није могућ или је могућ саобраћај појединиx врста возила; 

- саобраћај појединих врста возила може бити штетан за општински пут и улицу, и 

- то захтевају основани разлози који се односе на заштиту општинског пута и улице и 
безбедност саобраћаја. 
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Истовремено са покретањем поступка из става 1. овог члана, Управљач јавног пута је дужан 
да предузме мере на обезбеђењу општинског пута и улице, постављањем одговарајуће 
саобраћајне сигнализације и дужан је да о предузетим мерама обавести министарство 
надлежно за унутрашње послове, и јавност путем средстава јавног информисања.  
 

Члан 28.  
Моторна и прикључна возила која саобраћају на општинским путевима и улицама, осим 
возила са гусеницима, морају имати точкове са пнеуматицима.  
 
Возило са гусеницима може саобраћати на општинском путу и улици са савременим 
коловозним застором, ако су гусенице заштићење облогом са равним површинама или 
другим одговарајућим облогама.  
 
Возила Војске Србије не морају да испуњавају услове из става 2. овог члана, а у случају 
проузроковања штете на општинском путу и улици, управљач јавног пута има право на 
накнаду штете.  
 
Запрежна возила са укупном масом преко три тоне могу саобраћати на општинском путу и 
улици ако имају точкове са пнеуматицима.  

 
Члан 29.  

Ванредни превоз је превоз возилом које само, или са теретом, премашује прописима 
дозвољено осовинско оптерећење, укупну масу, ширину, дужину или висину.  
 
На општинском путу и улици може се обављати ванредни превоз на основу посебне дозволе 
коју издаје Управљач јавног пута, за сваки појединични превоз или за више превоза. 
Дозволом из става 2. овог члана одређује се начин и услови превоза, као и износ накнаде за 
ванредни превоз.  
 
Управљач јавног пута, о издатој дозволи за ванредни превоз, писмено обавештава 
Одељење за инспекцијске послове и Инспектора за саобраћај и путеве Општинске управе 
општине Димитровград за које је издата дозвола за ванредни превоз.  
 

 
 

Члан 30.  
Ванредни превоз на општинском путу и улици, може да се обавља и без исходовања 
дозволе прописане у члану 29. става 2. ове Одлуке, ако се ванредни превоз обавља ради 
интервенције приликом елементарних и других непогода, као и за потребе одбране земље.  
Лице које обавља ванредни превоз из става 1. овог члана је дужно да пре почетка 
обављања истог, са Управљачем јавног пута, усклади начин обављања ванредног превоза, 
као и да о обављању ванредног превоза обавести Министарство за унутрашње послове.  
 

Члан 31.  
Контролу ванредног превоза, као и контролу највећих дозвољених осовинских оптерећења, 
укупне масе и димензија возила, која саобраћају на општинском путу и улици, врши 
Одељење за инспекцијске послове општине Димитровград преко Инспектора за саобраћај и 
путеве.  
 
Инспектор ће возило за које утврди да на општинском путу и улици, обавља ванредни 
превоз без посебне дозволе из члана 29. став 2. ове Одлуке искључити из саобраћаја и 
одредиће место паркирања возила до прибављања посебне дозволе.  
 
За време трајања искључења из саобраћаја забрањено је коришћење возила које је 
искључено из саобраћаја.  
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Члан 32.  
Лице које обавља ванредни превоз, дужно је да исти обавља у складу са дозволом из члана 
29. став 2. ове Одлуке, као и да Управљачу јавног пута надокнади штету причињену 
обављањем ванредног превоза на општинском путу и улици.  
 

Члан 33.  
Привремено или трајно учешће теретних возила са више од 50% у свим извршеним 
превозима терета на одређеном општинском путу или улици, или на делу истих, за потребе 
лица које изводи радове на изградњи или реконтрукцији, или обавља привредну делатност 
чија природа захтева тако извршене превозе (експлоатација камена, минерала, угља, 
дрвета и сл), сматра се прекомерним коришћењем тог општинског пута или улице. 
  
Учешће теретних возила лица које изводи радове, односно обавља привредну делатност из 
става 1. овог члана утврђује Управљач јавног пута на начин прописан законом.  
 
Лице из става 1. овог члана, дужно је да Управљачу јавног пута надокнади штету насталу на 
општинском путу и улицу, уколико је причињена грубом непажњом.  
 

Члан 34.  
Возило које се на општинском путу или улици онеспособи за даљу вожњу, као и терет који је 
пао са возила, ималац возила, односно терета, дужан је да уклони са трупа општинског пута 
и улице одмах, а најкасније у року од два часа од тренутка онеспособљавања возила, 
односно падања терета, у противном уклањање ће, о трошку имаоца возила, односно 
терета, извршити Управљач јавног пута најкасније у року од 12 часова од тренутка 
онеспособљавања возила, односно падања терета.  
 
Ималац онеспособљеног возила, као и терета који је пао са возила, а који се налазе на 
земљишном појасу општинског пута ван насеља, дужан је да исте уклони одмах, а најкасније 
у року од 12 часова од тренутка када је возило онеспособљено за вожњу, односно када је 
терет пао са возила, у противном уклањање ће извршити Управљач јавног пута у року од 24 
часа од тренутка онеспособљавања возила, односно падања терета о трошку имаоца 
возила, односно терета.  
 
Уклањање возила, односно терета, са трупа општинског пута и улице, као и са земљишног 
појаса општинског пута ван насеља, мора се извршити без наношења штете на истим.  
Уклањање заустављеног или остављеног возила на трупу општинског пута и улице, као и на 
земљишном појасу општинског пута ван насеља извршиће се на начин прописан у ставу 1. 
до 3. овог члана.  
 

Члан 35.  
Одељење за инспекцијске послове општине Димитровград, по претходно прибављеној 
сагласности Управљача јавног пута, на општинском путу и улици, на делу истих, или путном 
објекту, може забранити саобраћај или саобраћај одређене врсте возила, ако то захтева 
одржавање спортске или друге манифестације, под условом да је могуће преусмеравање 
саобраћаја на друге општинске путеве и улице.  
 
О забрани саобраћаја из става 1. овог члана, Одељење за инспекцијске послове општине 
Димитровград дужно је да обавести надлежни орган Одељења Министарства унутрашњих 
послова – Полицијску станицу у Димитровграду и Управљача јавног пута.  
 
Управљач јавног пута дужан је да о забрани саобраћаја из става 1. овог члана благовремено 
обавести јавност путем средстава јавног информисања или на други уобичајени начин и да 
предузме све потребне мере обезбеђења.  
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Трошкове забране саобраћаја, преусмеравања саобраћаја, трошкове обавештавања 
јавности, као и трошкове предузетих мера обезбеђења сноси организатор спортске и друге 
манифестације, односно подносилац захтева.  
 

Члан 36.  
Управљач јавног пута дужан је да благовремено и на погодан начин обавештава јавност и 
кориснике општинских путева и улица, о стању и проходности истих.  
 
У случају предузимања мера ограничења, обуставе и забране саобраћаја на општинском 
путу и улици, Управљач јавног пута је дужан да обавештавање изврши у року од 48 часова 
пре почетка примене наведених мера.  
 

Члан 37.  
Управљач јавног пута је дужан да поставља, замењује, допуњује и обнавља саобраћајну 
сигнализацију, опрему општинског пута и улице, објекте и опрему за заштиту општинског 
пута и улице, саобраћаја и околине.  
 
Управљач јавног пута је дужан да редовно чисти и одржава саобраћајну сигнализацију и 
опрему општинског пута и улице.  
 

Члан 38.  
На предлог Управљача јавног пута, Инспектор за саобраћај и путеве, забраниће саобраћај, 
или саобраћај одређење врсте возила, на општинском путу и улици, на делу истих или на 
путном објекту у следећим случајевима:  
 
1. ако се општински пут и улица налазе у таквом стању да се на њима не може одвијати 
саобраћај или се не може одвијати саобраћај одређене врсте возила; 
2. ако би учешће одређених врста возила у саобраћају наносило штету општинском путу и 
улици, њиховом делу или путном објекту; 
3. ако то захтева извођење радова на реконтрукцији и одржавању општинског пута и улице, 
4. ако то захтевају други разлози заштите општинског пута и улице, као и безбедности 
саобраћаја на истим. 
Општа забрана саобраћаја на општинском путу и улици, њиховом делу или путном објекту 
може бити привремена, док забрана саобраћаја за одређену врсту возила може бити 
привремена или стална.  
 
 
V ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА  
 
 

Члан 39.  
Под одржавањем општинских путева и улица, у смислу ове одлуке, сматрају се радови 
којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја, чува и унапређује 
употребна вредност општинских путева и улица.  
Управљач јавног пута је дужан да при извођењу радова на одржавању општинских путева и 
улица обезбеди несметано и безбедно одвијање саобраћаја и очување њихове употребне 
вредности.  
 

Члан 40.  
Делатност одржавања општинских путева и улица обухвата:  
1. редовно, 
2. периодично и 
3. ургетно одржавање. 
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Члан 41.  
Радови на редовном одржавању општинског пута и улице нарочито су: преглед, утврђивање 
и оцена стања општинског пута, улице и путних објеката;  
1. преглед, утврђивање и оцена стања општинског пута, улице и путних објеката; 
2. местимично поправљање коловозне контрукције и осталих елемената општинског пута и 
улице у границама земљишног појаса; 
3. чишћење коловоза и осталих елемената на општинском путу и улици у границама 
земљишног појаса; 
4. уређење банкина; 
5. уређење и очување косина насипа, усека и засека; 
6. чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање 
са општинског пута и улице; 
7. поправка путних објеката; 
8. постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације; 
9. чишћење саобраћајне сигнализације; 
10. постављање, замењивање, допуњавање и обнављање опреме општинског пута и улице, 
као и објеката и опреме за заштиту општинског пута и улице, саобраћаја и околине; 
11. чишћење опреме општинског пута и улице и објеката и опреме за заштиту истих, 
саобраћаја и околине; 
12. кошење траве и уређивање зелених површина на општинском путу и улици и 
земљишном појасу општинског пута ван насеља; 
13. чишћење снега и леда са коловоза општинског пута и улице и саобраћајних површина 
аутобуских стајалишта, паркиралишта, банкина, ригола. 
 

Члан 42.  
Периодично одржавање општинског пута и улице је предузимање радова на: ојачању 
коловозне конструкције, рехабилитацији и појачаном одржавању општинских путева и улица. 
Радови на ојачању коловозне конструкције јесу нарочито:  
1. постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним општинским 
путевима и улицама; 
2. обрада површине коловозног застора или заптивање; 
3. наношење новог асфалтног слоја по целој ширини коловоза одређене носивости; 
4. корекција облика постојећег застора или коловоза. 
Радови на рехабилитацији општинског пута и улице јесу нарочито:  
1. селективно обнављање, замена и појачање дотрајалих коловозних застора и промена 
попречних нагиба коловоза на општинском путу и улици, односно на њиховом делу; 
2. замена сложених дилатационих справа, изолације, коловоза, ограда, сливника, лежишта, 
оштећених секундарних елемената и дотрајалих пешачких стаза на мостовима, 
надвожњацима, подвожњацима и вијадуктима; 
3. обнављање антикорозивне заштите челичних конструкција мостова, надвожњака, 
подвожњака и вијадуката; 
4. замена деформисаних, дотрајалих и привремених пропуста за воду; 
5. постављање нове саобраћајне сигнализације на општинском путу и улици, односно 
њиховом делу Радови на појачаном одржавању општинског пута и улице (побољшање 
општинског пута и улице), јесу нарочито: 
1. ублажавање појединих уздужних нагиба и исправка појединих кривина; 
2. проширење коловозне конструкције, банкина и осталих елемената трупа општинског пута 
и улице на краћим деловима пута; 
3. проширење раскрсница у нивоу; 
4. замена дренажних система и хидроизолације у тунелима и санација или замена тунелске 
облоге; 
5. санирање клизишта и одрона; 
6. санација и израда потпорних, обложних и порталних зидова; 
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7. замена или израда дренажног система за одводњавање подземних вода са општинског 
пута, улице и путног објекта; 
8. постављање нове опреме општинског пута и улице и нових објеката и опреме за заштиту 
истих, саобраћаја и околине на општинском путу и улици, односно њиховом делу. 
 
Радови из ст. 2, 3. и 4. овог члана изводе се према техничкој документацији која се израђује 
у складу са Законом о путевима, техничким прописима и стандардима и која садржи: општи 
део, пројектни задатак, технички опис, ситуациони план, уздужни профил, попречне 
профиле, детаље потребне за извођење радова, пројекат саобраћајне сигнализације и 
опреме, опис радова са предмером и предрачуном, пројекат регулисања саобраћаја за 
време извођења радова и техничку контролу техничке документације.  
 
Техничку документацију из става 5. овог члана, пре почетка извођења радова на ојачању, 
рехабилитацији и појачаном одржавању јавног пута оверава Инспектор за саобраћај и 
путеве. 
Овера из става 6. овог члана престаје да важи ако се радови не започну у року од годину 
дана од дана извршене овере.  
 
Управљач образује комисију за технички преглед изведених радова на периодичном 
одржавању јавног пута и издаје акт о пријему тих радова.  
 

Члан 43.  
Радови на ургентном одржавању општинских путева и улица, обухватају радове условљене 
елементарним непогодама и ванредним околностима, у циљу обезбеђивања проходности 
општинског пута и улице и безбедног одвијања саобраћаја.  
 

Члан 44.  
Општинско веће општине Димитровград на предлог Управљача јавног пута, доноси 
Правилник о редовном, периодичном и ургентном одржавању општинских путева и улица, 
којим се ближе уређују врсте радова, технички услови и начин извођења радова.  
Предлог Правилника о редовном, периодичном и ургентном одржавању општинских путева 
и улица, Управљач јавног пута, дужан је доставити Општинском већу у року од три месеца 
од дана ступања на снагу ове Одлуке.  
 

Члан 45.  
Радови на одржавању општинског пута и улице, по правилу, изводе се тако да се не 
забрањује саобраћај на истим.  
 
У случају да се радови на одржавању општинског пута и улице не могу извести без забрана 
саобраћаја Инспектора за саобраћај и путеве, по претходно прибављеном мишљењу 
министарства надлежног за унутрашње послове, донеће решење о забрани саобраћаја на 
општинском путу и улици, којим ће утврдити трасу којом ће се одвијати саобраћај и под 
којим условима, а уз сагласност управљача јавног пута на који се врши преусмеравање 
саобраћаја.  
 
О забрани саобраћаја на општинском путу и улици, Управљач јавног пута је дужан да путем 
средстава јавног информисања обавести јавност 48 часова пре почетка забране саобраћаја. 
 

 Члан 46.  
У случају прекида саобраћаја на општинском путу и улици, због елементарних непогода, 
Управљач јавног пута поступа на основу посебног плана за отклањање последица од 
елементарних непогода.  
 
 
VI ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА  
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Члан 47. 
Изградња и реконструкција општинског пута и улице, као и путних објеката врши се у складу 
са законом којим се уређује планирање и изградња и Законом о путевима.  
 

Члан 48.  
Инвеститор изградње општинског пута и улице дужан је да, најмање 30 дана пре почетка 
радова на изградњи, односно, реконструкцији општинског пута, улице или путног објекта, о 
томе обавести јавност путем средстава јавног информисања или на други уобичајени начин. 
 
Лица, која су имаоци и која су дужна да се старају о објектима, постројењима, уређајима, 
инсталацијама водовима уграђеним у труп општинског пута и улице и у земљишном појасу 
општинског пута ван насеља, односно у путном објекту (канализација, водовод, електричне, 
телекомуникационе инсталације и сл), дужна су да ускладе радове на истим са радовима на 
реконструкцији општинског пута, улице, односно путног објекта.  
 
Инвеститор је дужан да, најмање 60 дана пре почетка радова из става 1. овог члана, 
писмено обавести лица из става 2. овог члана о почетку радова.  
 
Лица из става 2. овог члана дужна су да при реконструкцији или извођењу других радова на 
општинском путу, улици или путном објекту, о свом трошку, а при изградњи општинског пута 
и улице, односно путног објекта, о трошку инвеститора, изместе објекте, постројења, 
уређаје, инсталације и водове, или их прилагоде насталим променама.  
 
У случају да лица из става 2. овог члана не изместе, односно не прилагоде објекте, 
постројења, уређаје, инсталације и водове до почетка извођења радова на изградњи, 
односно реконструкцији општинског пута, улице или путног објекта, или извођењу других 
радова на истим, одговарају за штету која настане због неблаговременог отпочињања 
извођења тих радова.  
 

Члан 49. 
У случају да постојећи општински пут и улицу, односно њихов део, треба изместити због 
грађења другог објекта, општински пут или улица, односно део који се измешта, мора бити 
изграђен са елементима који одговарају категорији тог пута.  
Трошкове измештања, из става 1. овог члана, сноси инвеститор објекта због чије изградње 
се врши измештање, ако се другачије не споразумеју инвеститор и Управљач јавног пута.  
 

Члан 50.  
На местима подложним одроњавању или изложеним снежним наносима, бујицама и јаким 
ветровима, мора се обезбедити заштита општинског пута и улица, као и саобраћаја:  
1. изградњом сталних објеката (потпорни, обложни, преградни и ветробрански зидови и сл); 
2. сађењем заштитних шумских појасева и других засада, и 
3. постављањем привремених направа (палисаде, дрвене лесе, металне решетке, жичане 
мреже и сл). 
 

Члан 51.  
Пројектовање, изградња, реконтрукција општинског пута и улица, као и коришћење 
материјала, врши се применом техничких прописа и стандарда за ту врсту објеката, односно 
материјала.  
Општински пут и улица морају да се планирају, пројектују и граде тако да се планска и 
техничка решења ускладе са најновијим знањима технике пројектовања и изградње 
општинских путева и улица, са захтевима безбедности саобраћаја, са економским начелима 
и мерилима за оцену оправданости њихове изградње и са прописима о заштити животне 
средине, тако да штетни утицаји на средину због очекиваног саобраћаја буду што мањи. 
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Општински пут и улица, њихов део и путни објекат подобни су за употребу када се на начин 
прописан законом утврди да у погледу безбедности саобраћаја испуњавају техничке 
прописе и стандарде који се односе на ту врсту објеката.  
 

Члан 52.  
Управљач јавног пута дужан је да путем средстава јавног информисања објави предају 
општинског пута и улице на употребу.  
 
VII КАТЕГОРИЗАЦИЈА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА 
 

Члан 53. 
Критеријуми за категоризацију општинских путева и улица у насељима на територији 
општине Димитровград су: 

 карактеристике којима се дефинише саобраћајни и привредни значај општинског 
пута, односно улице у насељу; 

 карактеристике којима се дефинише значај општинског пута, односно улице у 
насељу, у функцији повезивање у простору; 

 квалитет саобраћајне функције-техничке карактеристике пута. 
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Члан 54.  
 Према критеријумима из члана 53. ове Одлуке јавни путеви општине Димитровград 

подељени су на путеве ван насеља, путеве у насељу, некатегорисане путеве, и то:  

 путеви ван насеља обухватају општинске путеве I, II и III реда; 

 путеви  у насељу обухватају улице  I, II и III реда; 

 некатегорисани путеви обухватају сеоске путеве, пољске путеве, шумске путеве и 

путеве на насипима за одбрану од поплава. 

 
 

IX СПИСАК ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

Члан 55. 
На основу члан 54. ове Одлуке, на територији општине Димитровград, oдређују се 

општински путеви, и то: 

1. Општински путеви првог реда: 

ОП-I/1: путни правац II А 221-Паскашија; 

ОП-I/2: путни правац II А 221-Градиње; 
ОП-I/3: путни правац од УЛ II/1-IIА 259-Жељуша-Планиница-Бањски Дол-ОП-II/10; 
ОП-I/4: путни правац од УЛ II/1- IIА 259-Грапа-Прача-II Б 429; 
ОП-I/5: путни правац IIА 259-Гоин Дол- ОП-I/3 
ОП-I/6: путни правац IIА 259-Градиње; 
ОП-I/7: путни правац IIА 259- Бурел (Г.Белеш) – Прача – Борово - IIБ 429; 

2. Општински путеви другог реда: 

ОП-II/1: путни правац II А 221-Бачево; 

ОП-II/2: путни правац II А 221-Петерлаш; 
ОП-II/3: путни правац II А 221-Мазгош-Мојинци-II А 221; 
ОП-II/4: путни правац II А 221-Влковија; 
ОП-II/5: путни правац II А 221-Горњи Криводол; 
ОП-II/6: путни правац II А 221-Бољев Дол; 
ОП-II/7: путни правац II А 221-Каменица-Сенокос; 
ОП-II/8: путни правац II А 221-Браћевци; 
ОП-II/9: путни правац II А 223-Куса Врана; 
ОП-II/10: путни правац II А 223-Поганово-Драговита- II В 429; 
ОП-II/11: путни правац  Сливница- II В 429; 
ОП-II/12: путни правац  Верзар- II В 429; 
ОП-II/13: путни правац  II В 429-Горња Невља; 
ОП-II/14: путни правац  ОП-I/4-(Било) Каменолом- II В 429; 
ОП-II/15: путни правац  ОП-I/4-(Барје) - II В 429; 
ОП-II/16: путни правац II А 221-В.Одоровци-Гуленовци; 
ОП-II/17: путни правац  ОП-II/15- II В 429; 

3. Општински путеви трећег реда: 

ОП-III/1: путни правац  ОП-I/3- ОП-I/4; 
ОП-III/2: путни правац  ОП-II/14-Било; 
ОП-III/3: путни правац ОП-II/3-Бребевница; 
ОП-III/4: путни правац  ОП-I/3-Грапа-ОП-I/4; 

 



Број 18. 30.06.2022. године „Службени лист општине Димитровград“ 259 
 
СПИСАК  УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

4. Улице првог реда: 

УЛ-I/1: Маршала Тита 

УЛ-I/2: Бурел (Белеш) 
УЛ-I/3: Балканска 
УЛ-I/4: Ћирила и Методија 
УЛ-I/5: Детко Петров 
УЛ-I/6: Иво Андрић (од раскрснице са ул. Детко Петров) 
УЛ-I/7: Власаки Алексов 
УЛ-I/8: Софијска 
УЛ-I/9: Лукавица 
УЛ-I/10: 
УЛ/11: 

Гојин Дол 
Пастерова 

УЛ/12: Београдска 
УЛ/13: Нишава (испод пруге) 
УЛ/14 Нишава (изнад пруге) 

5. Улице другог реда: 

УЛ-II/1: Георги Димитров 
 

УЛ-II/2: Христо Ботев  
УЛ-II/3: Царибродских уметника  
УЛ-II/4: Најден Киров  
УЛ-II/5: Градинска  
УЛ-II/6: Петрлашка  
УЛ-II/7: Иво Андрић (до раскрснице са ул. Детко Петров)  
УЛ-II/8: Сутјеска   

6. Улице трећег реда: 

УЛ III/1 Нишава (Жељуша) УЛ III/51 Пастерова ул.редни бр.3/д 
УЛ III/2 Радничка (Жељуша) УЛ III/52 Партизанска (Димитровград) 
УЛ III/3 29. новембар (Жељуша) УЛ III/53 Сутјеска ул.редни бр.2/л 

УЛ III/4 
Георги Димитрова ул.редни 
бр.16/л 

УЛ III/54 Сутјеска ул.редни бр.3/д 

УЛ III/5 
Георги Димитрова ул.редни 
бр.15/л 

УЛ III/55 Царибродска 

УЛ III/6 
Георги Димитрова ул.редни 
бр.14/л 

УЛ III/56 Косовска 

УЛ III/7 
Георги Димитрова ул.редни 
бр.13/л 

УЛ III/57 Козарица 

УЛ III/8 
Георги Димитрова ул.редни 
бр.12/л 

УЛ III/58 ЈНА 

УЛ III/9 
Георги Димитрова ул.редни 
бр.11/л 

УЛ III/59 9.мај 

УЛ III/10 
Георги Димитрова ул.редни 
бр.10/л 

УЛ III/60 4.јул 

УЛ III/11 Партизанска (Жељуша) УЛ III/61 22.децембар 

УЛ III/12 
Георги Димитрова ул.редни 
бр.8/л 

УЛ III/62 Видлич 1 

УЛ III/13 
Георги Димитрова ул.редни 
бр.7/л 

УЛ III/63 Петрлашка ул.редни бр.1/д 

УЛ III/14 
Георги Димитрова ул.редни 
бр.6/л 

УЛ III/64 Лаза Лазаревић 
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УЛ III/15 Радничка (доњи Белеш) УЛ III/65 8.март (Сателит) 
УЛ III/16 Нушићева (доњи Белеш) УЛ III/66 Дејача 
УЛ III/17 Васил Левски (доњиБелеш) УЛ III/67 Нушићева (Сателит) 
УЛ III/18 Христо Ботев (доњи Белеш) УЛ III/68 Хиландарска 
УЛ III/19 Теслина (доњи Белеш) УЛ III/69 Светосавска 
УЛ III/20 Елин Пелин УЛ III/70 Радејнска 
УЛ III/21 8. септембар УЛ III/71 Омладинских бригада 
УЛ III/22 Нишка  УЛ III/72 Првомајска 
УЛ III/23 Јерма УЛ III/73 Видлич 2 
УЛ III/24 Балканска ул.редни бр.6/д УЛ III/74 Граничар 
УЛ III/25 Железничка УЛ III/75 Висок 
УЛ III/26 Шопска УЛ III/76 Живко Ропотски 
УЛ III/27 Бурел УЛ III/77 Врело 

УЛ III/28 
Нишава испод пруге ул.редни 
бр.3/л 

УЛ III/78 Лукавица ул.редни бр.1/д 

УЛ III/29 Теслина УЛ III/79 Пиротска (горњи Белеш) 
УЛ III/30 Нишава (испод пруге) УЛ III/80 Илинденска (горњи Белеш) 
УЛ III/31 Нишава (изнад пруге) УЛ III/81 Перос (горњи Белеш) 
УЛ III/32 (улица до фабрике "Циле") УЛ III/82 Гребен (горњи Белеш) 
УЛ III/33 Бошко Буха УЛ III/83 Ловачка (горњи Белеш) 
УЛ III/34 Христо Смиренски УЛ III/84 Железничка (доњи Белеш) 
УЛ III/35 Борачка УЛ III/85 7.јул (горња Жељуша) 
УЛ III/36 Бора Станковић УЛ III/86 Иван Караиванов 

УЛ III/37 Вук Караџић УЛ III/87 
Иван Караиванов ул.редни 
бр.2/д 

УЛ III/38 Десанка Максимовић УЛ III/88 
Иван Караиванов ул.редни 
бр.1/д 

УЛ III/39 Раковски УЛ III/89 Маршала Тито ул.редни бр.2/л 
УЛ III/40 Васил Левски УЛ III/90 8.март (горња Жељуша) 
УЛ III/41 Његошева УЛ III/91 Маршала Тито ул.редни бр.1/д 
УЛ III/42 Зеленгорска УЛ III/92 Маршала Тита ул.редни бр.3/л 
УЛ III/43 Васил Иванов-Циле УЛ III/93 Перос (улица до "Блеки") 
УЛ III/44 Светозар Марковић УЛ III/94 Толстојева 
УЛ III/45 Каравелов УЛ III/95 Бранко Ћопић 
УЛ III/46 Славјанска УЛ III/96 Црногорска 
УЛ III/47 Сребрна УЛ III/97 Стара Планина 
УЛ III/48 Сутјеска УЛ III/98 Забрђе 
УЛ III/49 Нешково УЛ III/99 Лозарска 
УЛ III/50 Радничка (Димитровград)   
 

У списку улица нису евидентиране улице у насељеним местима ван градског језгра 
 
 
VII НАДЗОР  
 

Члан 56.  
 

Надзор над спровођењем ове одлуке врши Општинско веће општине Димитровград.  
Инспекцијски надзор над применом ове одлуке врши Одељење за инспекцијске послове 
општине Димитровград преко Инспектора за саобраћај и путеве.  
У вршењу инспекцијског надзора над применом ове Одлуке, Одељење за инспекцијске 
послове општине Димитровград, инспектор за саобраћај и путеве има сва права, дужности и 
овлашћења из Закона о путевима.  
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VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 57.  
Новчаном казном у фиксном износу од 120.000,00 динара казниће се за прекршај правно 
лице – Управљач јавног пута ако:  
1. не обезбеди контролу извођења радова на изградњи објеката и постављању постројења, 
уређаја и инсталација (члан 13. став 2); 
2. не штити општински пут на начин прописан одредбом члана 22. став 1. Одлуке; 3. уредно 
не одржава и не обнавља засаде (члан 22. став 2); 
4. у обављању послова заштите јавног пута не спроводи свакодневно активности прописане 
у члану 26. став 1. ове одлуке; 
5. не поднесе писмени захтев прописан у члану 26. став 2. ове одлуке; 
6. поступа супротно члану 27. став 2. ове одлуке; 
7. о издатим посебним дозволама за ванредни превоз не обавести органе и лице из члана 
29. став 4. ове одлуке; 
8. поступи супротно члану 34. став 1, 2. и 3. ове одлуке; 
9. не обавести благовремено јавност путем средстава јавног информисања или на други 
уобичајени начин и не предузме потребне мере обезбеђења супротно одредби члана 35. 
став 3. ове одлуке; 
10. не обавештава јавност и кориснике путева на начин прописан у члану 36. Ове одлуке; 
11. поступа супротно члану 37. ове одлуке; 
12. у случају забране саобраћаја не поступи на начин прописан у члану 45. став 3. ове 
одлуке; 
13. поступа супротно члану 46. ове одлуке; 
14. у случају прекида саобраћаја због елементарних непогода не поступа на основу посебног 
плана (члан 47); 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у фиксном износу од 20.000 
динара и одговорно лице у правном лицу.  
 

Члан 58.  
Новчаном казном у фиксном износу од 200.000,00 динара, казниће се за прекршај правно 
лице ако:  
1. изводи радове на општинском путу и улици (грађење, односно постављање водовода, 
канализације, телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл), 
супротно члану 13. став 1. ове одлуке; 
2. изводи радове у заштитном појасу поред општинског пута ван насеља без претходно 
прибављене сагласности Управљача јавног пута, односно супротно начину и условима 
утврђеним у издатој сагласности (члан 13. став 2.); 
3. у појасу контролисане изградње отвара рудник, каменолом и депонију отпада и смећа 
(члан 14. став 2); 
4. подиже ограде, дрвеће и засаде поред општинских путева и улица супротно члану 15. ове 
одлуке; 
5. оставља грађевински и други материјал поред општинског пута и улице тако да тиме 
умањује прегледност на истим (члан 18); 
6. врши изградњу прукључка прилазног пута на општински пут и улицу без сагласности 
Управљача јавног пута (члан 19); 
7. не изгради земљани или прилазни пут који се укршта или прикључује на општински пут на 
начин прописан у члану 20. став 1. ове oдлуке; 
8. не омогући прилаз општинском путу и улици, односно путном објекту ради извођења 
радова на одржавању истих (члан 21. став 2); 
9. поступа супротно члану 23. ове одлуке; 
10. спречи отицање вода са оппштинског пута и улице, а посебно из путног јарка и из 
пропуста кроз труп пута и спречава даље отицање вода ка њиховим реципиентима (члан 24. 
став. 1. тачка 5); 
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11. просипа, оставља или баца материјал, предмете и смеће на општински пут и улицу (члан 
24. став 1. тачка 6); 
12. замашћује општински пут и улицу мазивима или другим сличним материјама (члан 24. 
став 1. тачка 7); 
13. поставља и користи светла или друге светлосне уређаје на општинском путу и улици, као 
и поред истих, којима се омета одвијање саобраћаја (члан 24. став 1. тачка 8); 
14. оре и изводи друге пољопривредне радове на банкинама, косинама и земљишном појасу 
(члан 24. став 1. тачка 9); 
15. вуче предмете, материјале, оруђе и другу врсту терета по општинском путу и улици 
(греде, балване, гране, камене блокове, плугове, дрљаче и сл), (члан 24. став. 1. тачка 10); 
16. спушта низ косине засека, усека и насипа општинског пута и улице, дрвену грађу, дрва за 
огрев, камење и други материјал (члан 24. став 1. тачка 11) ; 
17. пали траву и друго растиње на општинском путу и улици, као и отпадне предмете и 
материјале (члан 24. став 1. тачка 12); 
18. наноси блато са прилазног пута на општински пут и улицу (члан 24. став 1. тачка 13); 
19. пушта без надзора стоку на општински пут и улицу; 
20. окреће запрегу, трактор, плуг и друге пољопривредне машине и оруђе на општинском 
путу и улици (члан 24. став 1. тачка 15); 
21. кочи запрежним возилима спречавањем окретања точкова (члан 24. став 1. тачка 16); 
22. укључује и искључује возило на општински пут и улицу ван прикључка или укрштаја и 
наноси блато на општински пут и улицу, (члан 24. став 1. тачка 17); 
23. зауставља или оставља возило којим омета коришћење општинског пута и улице (члан 
24. став 1. тачка 18); 
24. врши и друге радње којим се оштећује или би се могао оштетити општински пут и улица 
или ометати одвијање саобраћаја на њима (члан 24. став 1. тачка 19); 
25. поступа супротно члану25. ове одлуке 
26. користи у саобраћају на општинском путу и улици моторна и прикључна возила, осим 
возила са гусеницима, без точкова са пнеуматицима (члан 28. став 1); 
27. користи у саобраћају на општинском путу и улици, са савременим коловозним застором, 
возила са гусеницама које нису снабдевене облогом са равним површинама или другим 
одговарајућим облогама (члан 28. став 2); 
28. користи запрежна возила са укупном масом преко три тоне без точкова са пнеуматицима 
(члан 28. став 4); 
29. не усклади обављање ванредног превоза, са управљачем јавног пута (члан 30. став 2); 
30. не обавести министарство надлежно за унутрашње послове о обављању ванредног 
превоза, који се обавља без издате дозволе, ради интервенције приликом елементарних и 
других непогода, као и за потребе одбране земље, које је усклађено са управљачем јавног 
пута (члан 30. став 2); 
31. за време трајања искључења, користи возило које је у вршењу контроле искључено из 
саобраћаја (члан 31. став 3); 
32. не обавља ванредни превоз у складу са дозволом (члан 32. oдлуке); 
33. не уклони са трупа општинског пута и улице возило које се онеспособи за даљу вожњу, 
као и терет који је пао са возила у року из члана 34. став 1. ове oдлуке; 
34. не уклони са земљишног појаса општинског пута и улице, возило које се онеспособи за 
даљу вожњу, као и терет који је пао са возила, у року из члана 34. став 2. овог закона; 
35. заустављено и остављено возило, не уклони са трупа општинског пута и улице, као и са 
земљишног појаса општинског пута ван насеља у року прописаном у члану 34. став 1. и 2. 
ове oдлуке; 
36. при уклањању возила и терета са трупа општинског пута и улице, односно земљишног 
појаса општинског пута ван насеља причини штету на истим (члан 34. став 3); 
37. поступи супротно члану 49. став 1, 2. и 3. ове одлуке. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у фиксном износу од 
25.000,00 динара и одговорно лице у правном лицу. 
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 Члан 59.  
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара, казниће се за прекршаj 
предузетник ако:  
1. изводи радове на општинском путу и улици (грађење, односно постављање водовода, 
канализације,телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл), 
супротно члану 13. став 1. ове Одлуке; 
2. изводи радове у заштитном појасу поред општинског пута ван насеља без претходно 
прибављене сагласности Управљача јавног пута, односно супротно начину и условима 
утврђеним у издатој сагласности Управљача јавног пута (члан 13. став 2); 
3. у појасу контролисане изградње отвара рудник, каменолом и депонију отпада и смећа 
(члан 14. став 2); 
4. подиже ограде, дрвеће и засаде поред општинских путева и улица супротно члану 15. ове 
oдлуке; 
5. оставља грађевински и други материјал поред општинског пута и улице тако да тиме 
умањује прегледност на истим (члан 18); 
6. врши изградњу прукључка прилазног пута на општински пут и улицу без сагласности 
Управљача јавног пута (члан 19); 
7. не изгради земљани или прилазни пут који се укршта или прикључује на општински пут на 
начин прописан у члану 20. став 1. ове oдлуке; 
8. не омогући прилаз општинском путу и улици, односно путном објекту ради извођења 
радова на одржавању истих (члан 21. став 2); 
9. поступа супротно члану 23. ове одлуке; 
10. спречи отицање вода са оппштинског пута и улице, а посебно из путног јарка и из 
пропуста кроз труп пута и спречава даље отицање вода ка њиховим реципиентима (члан 24. 
став. 1. тачка 5); 
11. просипа, оставља или баца материјал, предмете и смеће на општински пут и улицу (члан 
24. став 1. тачка 6); 
12. замашћује општински пут и улицу мазивима или другим сличним материјама (члан 24. 
став 1. тачка 7); 
13. поставља и користи светла или друге светлосне уређаје на општинском путу и улици, као 
и поред истих, којима се омета одвијање саобраћаја (члан 24. став 1. тачка 8); 
14. оре и изводи друге пољопривредне радове на банкинама, косинама и земљишном појасу 
(члан 24. став 1. тачка 9); 
15. вуче предмете, материјале, оруђе и другу врсту терета по општинском путу и улици 
(греде, балване, гране, камене блокове, плугове, дрљаче и сл), (члан 24. став. 1. тачка 10); 
16. спушта низ косине засека, усека и насипа општинског пута и улице, дрвену грађу, дрва за 
огрев, камење и други материјал (члан 24. став 1. тачка 11); 
17. пали траву и друго растиње на општинском путу и улици, као и отпадне предмете и 
материјале (члан 24. став 1. тачка 12); 
18. наноси блато са прилазног пута на општински пут и улицу (члан 24. став 1. тачка 13); 
19. пушта стоку на општински пут и улицу без надзора, врши напасање и напасање и 
напајање стоке на истим (члан 24. став 1. тачка 14); 
20. окреће запрегу, трактор, плуг и друге пољопривредне машине и оруђе на општинском 
путу и улици (члан 24. став 1. тачка 15); 21. кочи запрежним возилима спречавањем 
окретања точкова (члан 24. став 1. тачка 16); 
22. укључује и искључује возило на општински пут и улицу ван прикључка или укрштаја и 
наноси блато на општински пут и улицу, (члан 24. став 1. тачка 17); 
23. зауставља или оставља возило којим омета коришћење општинског пута и улице (члан 
24. став 1. тачка 18); 
24. врши и друге радње којим се оштећује или би се могао оштетити општински пут и улица 
или ометати одвијање саобраћаја на њима (члан 24. став 1. тачка 19); 
25. поступа супротно члану 25. ове одлуке; 
26. користи у саобраћају на општинском путу и улици моторна и прикључна возила, осим 
возила са гусеницима, без точкова са пнеуматицима (члан 28. став 1); 
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27. користи у саобраћају на општинском путу и улици, са савременим коловозним застором, 
возила са гусеницама које нису снабдевене облогом са равним површинама или другим 
одговарајућим облогама (члан 28. став 2); 
28. користи запрежна возила са укупном масом преко три тоне без точкова са пнеуматицима 
(члан 28. став 4); 
29. обавља ванредни превоз без посебне дозволе Управљача јавног пута (члан 29. став 2); 
30. не усклади обављање ванредног превоза, са управљачем јавног пута (члан 30. став 2); 
31. не обавести министарство надлежно за унутрашње послове о обављању ванредног 
превоза, који се обавља без издате дозволе, ради интервенције приликом елементарних и 
других непогода, као и за потребе одбране земље, које је усклађено са управљачем јавног 
пута (члан 30. став 2); 
32. за време трајања искључења, користи возило које је у вршењу контроле искључено из 
саобраћаја (члан 31. став 3); 
33. не обавља ванредни превоз у складу са дозволом (члан 32. одлуке); 
34. не уклони са трупа општинског пута и улице возило које се онеспособи за даљу вожњу, 
као и терет који је пао са возила у року из члана 34. став 1. ове одлуке; 
35. не уклони са земљишног појаса општинског пута и улице, возило које се онеспособи за 
даљу вожњу, као и терет који је пао са возила, у року из члана 34. став 2. овог закона; 
36. заустављено и остављено возило, не уклони са трупа општинског пута и улице, као и са 
земљишног појаса општинског пута ван насеља у року прописаном у члану 34. став 1. и 2. 
ове одлуке; 
37. при уклањању возила и терета са трупа општинског пута и улице, односно земљишног 
појаса општинског пута ван насеља причини штету на истим (члан 34. став 3); 
38. поступа супротно члану 49. ове одлуке; 
39. измештени општински пут и улица, односно њихов део није изграђен са елементима који 
одговарају категорији истих; 
40. поступа супротно члану 51. ове одлуке; 
41.пројектовање, изградњу односно реконтрукцију општинског пута и улице, као и 
коришћење материјала врши супротно одредби члана 52. став. 1. ове одлуке. 
За прекршај из става 1. тачка 1-38. овог члана, казниће се физичко лице новчаном казном у 
фиксном износу од 20.000,00 динара. 
 
 ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 60.  
До избора Управљача јавног пута сходно закону о јавноприватном партнерству и 
концесијама, надлежност управљача јавног пута вршиће Одељење инспекцијске послове 
Општине Димитровград, а вршиоци услуга одржавања путне инфраструктуре и других 
услуга предвиђеним одредбама ове Одлуке биће изабрани путем јавних надметања, сходно 
Закону о јавним набавкама.  
 

Члан 61. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Димитровград”.  

Члан 62. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о јавним и некатегорисаним 
путевима на територији општине Димитровград („Сл.листа града Ниша“, бр.17/10 и 20/11). 
 
Број: 06-106/2022-17/18-9 
У Димитровграду, 29.06.2022. године 
 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
              ПРЕДСЕДНИК  
             Зоран Ђуров, с.р 
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ПРЕДЛОГ 
На основу члана 2. става 3. тачке 4. и члана 3. става 1. тачке 4. Закона о комуналним 
делатностима (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 32. става 1. тачке 6. 
и тачке 13. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 47/18), члана 40. став 1. тачка 20),  члана 17., члана  29., члана 30., члана 
39. Закона о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016 - одлука УС, 91/2019 и 
91/2019 - др. закон), члана 43.  став 3. и 4. Закона о управљању  отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 46., 
члана 135. и члана 136. Закона о ветеринарству  члана 2. Закона о јавним предузећима ("Сл. 
гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), члана 40. став 1. тачка 20. Статута општине Димитровград 
(„Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/2019), Скупштина општине Димитровград, на седници 
одржаној 29.06.2022. године, донела је: 
 

 
О Д Л У К У  

О УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ 
 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 
 

Члан 1 .  
Овом Одлуком уређују се: врсте и класификација отпада, планирање управљања отпадом, 
субјекти управљања отпадом, одговорности и обавезе у управљању отпадом, управљање 
комуналним отпадом, примарна селекција отпада, начин сакупљања, транспорт и третман 
отпада, финансирање управљања отпадом, надзор, као и друга питања од значаја за 
управљање отпадом.   
 

Члан 2. 
Циљ ове Одлуке је да се обезбеде и осигурају услови за:  
1) управљање отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и животна средина, 
2) одвајање отпада на месту настанка, поновно искоришћење и рециклажу отпада и 
издвајање секундарних сировина из отпада, 
3) развој поступка и метода за одлагање отпада, 
4) санацију неуређених одлагалишта отпада, 
5) праћење стања затворених и новоформираних одлагалишта отпада, 
6) развијање свести о управљању отпадом.  
 

Члан 3. 
Управљање отпадом врши се на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање 
живота и здравља људи и животне средине, контролом и мерама смањења,  
1) загађења вода, ваздуха и земљишта, 
2) опасности по биљни и животињски свет, 
3) опасности од настајања удеса, експлозија или пожара, 
4) негативних утицаја на пределе и природна добра посебних вредности, 
5) нивоа буке и непријатних мириса. 
 
II ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ОТПАДА  
 
 

 Члан 4.  
Отпад јесте свака мaтерија или предмет садржан у листи категорија отпада (Q листа, у 
складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник 
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РС", бр. 56/2010, 93/2019 и 39/2021), који власник одбацује, намерава или мора да одбаци, у 
складу са законом.  
Врсте отпада у смислу ове Одлуке су:  
1) комунални (кућни отпад), 
2) комерцијални отпад, 
3) индустријски отпад. отпад из става 1. ове Одлуке, у зависности од опасних 
карактеристика које утичу на здравље људи и животну средину, може бити: интерни, 
неопасан, опасан. 
 

Члан 5.  
Комунални отпад јесте отпад из домаћинстава (кућни отпад), као и други отпад који је због 
своје природе или састава сличан отпаду из домаћинстава.  
Комунални отпад настаје у индивидуалном и колективном становању, у пословним зградама 
или заједничким просторијама пословних и стамбених зграда, на јавним површинама, као и 
други отпад сличан кућном отпаду, који се може одлагати у типизиране посуде за одлагање 
отпада.  
Комунални отпад у даљој класификацији може бити: биоразградив, бионеразградив и 
кабасти отпад.  
Комерцијални отпад настаје у предузећима, установама и другим институцијама које се у 
целини или делимично баве трговином, услугама, канцеларијским пословима, спортом, 
рекреацијом или забавом, осим отпада из домаћинстава и индустријског отпада. 
Индустријски отпад јесте отпад из било које индустрије или са локације на којој се налази 
индустрија, осим јаловине и пратећих минералних сировина из рудника и каменолома. 
Инeртни отпад јесте отпад који није подложан било којим физичким, хемијским или 
биолошким променама, не раствара се, не сагорева или на други начин физички или 
хемијски реагује, није биолошки разградив или не утиче неповољно на друге материје са 
којима долази у контакт на начин који може да доведе до загађења животне средине или 
угрози здравље људи, укупно излуживање и садржај загађујућих материја у отпаду и 
екотоксичност излужених материја морају бити у дозвољеним границама, а посебно не смеју 
да угрожавају квалитет површинских и/или подземних вода.  
Неопасан отпад јесте отпад који нема карактеристике опасног отпада.  
Опасан отпад јесте отпад који по свом пореклу, саставу или концентрацији опасних материја 
може проузроковати опасност по животну средину и здравље људи и има најмање једну од 
опасних карактеристика утврђених посебним прописима, укључујући и амбалажу у коју је 
опасан отпад био или јесте упакован. 
 
 
 III СЕЛЕКЦИЈА ОТПАДА 
 

 Члан 6.  
Комунални отпад је отпад из домаћинства (кућни отпад), као и други отпад који је због своје 
природе или састава сличан кућном отпаду, из каталога отпада индексног броја 2001. 
Одвојено сакупљање фракција  комуналног отпада подразумева: 
1.Сува фракција: папир и картон, индексног броја 200101, метал (различити метални  
предмети мањих димензија) индексног броја 20014 и,пластика (пластичне кесе, флаше и 
друго) индексног броја 200139. 
2. Мокра фракција (комунални отпад који није у чврстом стању, односно различити кућни 
отпад у течном стању): остаци јестивих улља и масти, индексног броја 200125, остаци 
мешаног комуналног отпада индексног броја 200301, отпад са пијаца индексног броја 
200302, отпад од чишћења улица индексног броја 200303, сачувани хладан пепео и 
комунални отпад који није друкчије специфициран индексног броја 200399. 
 

Члан 7. 
Сви корисници услуге сакупљања и транспорта комуналног отпада (правна и физичка лица, 
предузетници, трговински и угостистељски објекти и остали), су дужни да на лицу места 
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врше примарну селекцију (одвајање) комуналног отпада на суву и мокру фракцију  и да 
такав одвојени комунални отпад одлажу у за то намењене комуналне посуде и то: 
1. Сува фракција: папир, картон, индексног броја 200101, метал, индексног броја 200140, и 
пластика индексног броја 200139 се одлаже у типске комуналне посуде запремине од 240 л. 
2. Мокра фракција-комунални отпад који није у чврстом стању, а то су  различити кућни   
отпад у течном стању: остаци јестивих уља и масти, индексног броја 200125, остаци 
мешаног комуналног отпада индексног броја 200301,отпад са пијаца индексног броја 200302, 
отпад од чишћења улица индексног броја 200303, сачувани хладан пепео,комунални отпад 
који није друкчије специфициран индексног броја 200399 се одлаже у типске комуналне 
посуде запремине 120 л. 
 

Члан 8. 
Комуналне типске посуде за суву фракцију, пластичне канте запремине од 240 л за 
кориснике услуга у индивидуалним домаћинствима, односно типске пластичне вреће за 
кориснике услуга у објектима колективног становања, обезбеђује општина Димитровград 
пројектом ,,Примарна сепарација отпада у општини Димитровград” које ће бити распоређене 
корисницима услуге на коришћење без накнаде.  
Корисници услуге у индивидуалним домаћинствима морају  чувати посуде од оштећења, а  у 
случају оштећења,  пружалац услуге ће набавити комуналну посуде о трошку корисника 
услуге. 
Ближи услови начина коришћења посуда из става 1. овог члана биће регулисани 
појединачним уговорима између Пружаоца услуга и корисника. 
Комуналне типске посуде за мокру фракцију запремине од 120 л обезбеђују сами корисници 
услуге у индивидуалним домаћинствима, на основу инструкције пружаоца услуга.  
Није дозвољено држати нетипизиране комуналне посуде (старе металне посуде, канте и 
слично). 
Физичка и правна лица која немају комуналне посуде из става 3 запремине од 120 л, дужни 
су их набавити у року од 2 месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 
 
 
IV СУБЈЕКТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ  

 
Члан 9.  

Субјекти надлежни за управљање отпадом јесу:  
1) Општина Димитровград, 
2) јавно комунално предузеће. 
 

 Члан 10.  
Општина Димитровград:  
1) доноси локални план управљања отпадом, обезбеђује услове и стара се о његовом 
спровођењу, 
2) спроводи управљање комуналним, односно инертним и неопасним отпадом у складу са 
законом, односно уређује, обезбеђује и организује сакупљање, транспорт, третман и 
одлагање комуналног отпада, 
3) уређује поступак наплате услуга у области управљања комуналним, односно инертним и 
неопасним отпадом у складу са законом, 
4) израђује пројекат санације и рекултивације неуређених депонија, 
5) врши надзор над спровођењем рекултивације депоније после њеног затварања, у циљу 
смањења ризика по здравље људи и животну средину, 
6) врши надзор и контролу мера поступања са отпадом у складу са овом Одлуком. 
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Члан 11.  
Општина Димитровград обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, 
одржавање и функционисање комуналних објеката, као и техничко и технолошко јединство 
система.  
Такође, уређује и обезбеђује обављање управљања комуналним отпадом и његовог развоја. 
Под комуналним објектима сматрају се грађевински објекти са уређајима, инсталацијама и 
опремом, сама постројења, уређаји и инсталације и други објекти који служе за пружање 
комуналних услуга корисницима, као и уређено грађевинско земљиште и добра у општој 
употреби која се користе за обављање комуналне делатности.  
 

Члан 12.  
Општина Димитровград, у складу са законом, уређује услове управљања комуналним 
отпадом и на тај начин обезбеђује:  
1) одговарајући обухват, обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева поузданост, 
приступачност и трајност у пружању услуга, 
2) развој и унапређивање квалитета и асортимана комуналних услуга, као и унапређивање 
организације рада, ефикасности и других услова пружања услуга, 
3) сагласност са начелима одрживог развоја, 
4) ефикасно коришћење ресурса и смањење трошкова обављања комуналних делатности, 
5) конкуренцију у обављању делатности. 
 

Члан 13. 
Општина Димитровград обезбеђује и организује комуналну делатност управљања отпадом 
на целој територији општине (градска и приградска насеља и сеоско подручје) у складу са 
Законом, подзаконским актима и овом Одлуком.  
 

Члан 14.  
Пружалац услуге доставља јединици локалне самоуправе и Агенцији за заштиту животне 
средине годишњи извештај о управљању комуналним отпадом до 31.03. текуће године за 
претходну годину на прописаним обрасцима. 
Општина Димитровград, преко надлежних служби, води и чува евиденцију о прикупљеном 
комуналном отпаду, као и попис неуређених депонија.  
Подаци из става 1. ове одлуке достављају се надлежним службама у законом прописаном 
року.  
 

Члан 15.  
Послови обављања комуналне делатности - управљање комуналним отпадом поверени су 
јавном предузећу ЈП „Комуналац“ Димитровград (у даљем тексту: Предузеће). 
 

 Члан 16.  
Предузеће, као пружалац услуга, дужно је да радом и пословањем обезбеди:  
1) трајно, континуирано и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима 
и на начин уређен законима, осталим прописима и стандардима и овом и другим 
општинским одлукама, 
2) прописани и уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у 
погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга у складу са позитивним прописима, 
оснивачким актом и Статутом општине, 
3) развој и унапређење квалитета комуналне услуге, као и унапређење организације и 
ефикасности рада, 
Управљач комуналним отпадом, дужан је да радом и пословањем обезбеди:  
1) предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и 
опреме, који служе за обављање комуналних делатности, 
2) развој и унапређење квалитета комуналне услуге, као и унапређење организације и 
ефикасности рада. 
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Члан 17.  
Поверене послове Предузеће обавља према годишњем плану и програму рада.  
Предузеће је дужно да најмање једном годишње општинском већу достави извештај о раду, 
као и извештај о инвестирању у опрему и механизацију сваке пете године, као и сваке седме 
године, у складу са уговореном понудом.  
 

Члан 18.  
Предузеће је дужно да динамику пражњења комуналних посуда организује тако да не дође 
до нагомилавања и расипања комуналног отпада изван комуналнх посуда.  
Пружалац услуге може уговорити са правним лицем или предузетником да се услуга врши 
по позиву или на други начин.  
 

Члан 19.  
Пружалац услуге је дужан да:  
1. Услугу пражњења и одвожења комуналног отпада врши на начин који обезбеђује заштиту 
животне средине и спречавање настајања непријатних мириса, нарочито у летњем периоду. 
2. У случају загађења насталог током транспорта отпада, очисти и отклони расути отпад. 
 

Члан 20.  
Корисници услуге су дужни да одлажу комунални отпад искључиво у комуналне посуде. 
Трговински, угоститељски  и стамбени објекти који се налазе у Балканској улици не могу 
користити мале уличне корпе за смеће, као комуналну посуду за одлагање комуналног 
отпада.  
Организатори спортско-рекреативних, забавних и других јавних скупова морају обезбедити 
одговарајуће посуде за одлагање комуналног отпада који настаје обављањем делатности,  
као привремено решење.   
За отпад који се нађе на јавној површини ван посуда за одлагање отпада  на месту 
организовања активности из предходног става, сматраће се да припада организатору који  у 
потпуности сноси одговорност за настали отпад,  и сносиће  све трошкове уклањања таквог 
отпада.  
Уколико Корисници услуга не поступају на начин из предходног става и тиме проузрокују 
непријатан мирис за околину, надлежни инспектор ће наложити уклањање истог. 

 
 Члан 21.  

Забрањено је одлагати у комуналне посуде друге врсте отпада, као што су индустријски и 
комерцијални отпад, посебни токови отпада (електрични и електронски производи, делови 
возила, гуме, акумулатори и батерије, производи који садрже азбест, амбалажни отпад од 
средстава за заштиту биља, уништавање корова и др.) и кабасти отпад (намештај, 
електрични уређаји и сл.).  
Отпад из става 1. овог члана корисници услуге су дужни да предају центру за сакупљање 
отпада из домаћинства у Техничкој бази ЈП „Комуналац“ Димитровград, која се налази у ул. 
Софијска бб, у Димитровграду. 
ЈП Комуналац  је у обавези да  врши прикупљање отпада од грађана из става 1. овог члана  
последње суботе  у месецу. 
Правна и физичка лица збрињавају овај отпад на основу Закона о управљању отпадом. 
 

 Члан 22.  
Забрањено је одлагање грађевинског отпада и отпада насталог од рушења, укључујући и 
ископану земљу, бетон, циглу, цреп, керамику, дрвене делове и слично у посуде за 
комунални отпад.  
Извођач радова је дужан да уговори транспорт и депоновање, односно одлагање 
грађевинског отпада са локације на којој се врши генерисање грађевинског отпаада са ЈП 
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„Комуналац“ Димитровград и доказ о томе достави уз пријаву почетка извођења радова 
инспекцији за заштиту животне средине.   
ЈП „Комуналац“ Димитровград је дужан да без накнаде прихвати грађевински отпад ако га 
физичка лица довезу сопственим превозом до депоније грађевинског отпада и изда потврду 
о преузетом грађевинском отпаду. 
Грађевински отпад из става 1. овог члана се одлаже на простор за који локацију обезбеђује 
јединица локалне самоуправе.  
На подручју општине Димитровград где се не врши сакупљање и извожење комуналног 
отпада, Месна заједница је дужна да у року од 12 месеци од дана доношења ове Одлуке 
одреди  простор за привремено одлагање комуналног отпада из домаћинстава.  
Биоразградиви баштенски отпад (грање, лишће, трава, остаци билјних култура итд.) ЈП 
Комуналац Димитровград прикупља од физичких лица по годишњем календару одржавања 
биоразградивог баштенског отпада. 
 

Члан 23. 
За уклањање лешева угинулих животиња са јавних површина, примењује се Закон о 
ветеринарству.  
 

Члан 24.  
Општина Димитровград, преко Одељења за инспекцијске послове, врши инспекцијски 
надзор над спровођењем ове Одлуке на основу Закона о комуналним делатностима.  
Општина Димитровград врши надзор преко Одељења за инспекцијске послове над радом 
Предузећа на основу Закона о управљању отпадом.  
 

Члан 25.  
Инспектор заштите животне средине има право и дужност да у вршењу инспекцијског 
надзора:  
1. прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију Предузећа и других 
правних и физичких лица, 
2. саслуша и узима изјаве од одговорних лица код Предузећа и других правних и 
физичкихлица, 
3. прегледа објекте, постројења и уређаје за обављање комуналне делатности и пословне 
просторије ради прикупљања неопходних података, 
4. наложи решењем да се комунална делатност обавља на начин утврђен законом и 
прописима на основу закона, 
5. наложи решењем извршавање утврђених обавеза и предузимања мера за отклањање 
недостатака у обављању комуналне делатности, 
6. прегледа објекте, постројења и уређаје који служе коришћењу комуналне услуге, 
укључујући и оне које представљају унутрашње инсталације и припадају кориснику 
комуналне услуге, 
7. изда прекршајни налог, односно пријаву за привредни преступ или кривично дело уколико 
оцени да је повредом прописа учињен прекршај, привредни преступ или кривично дело, 
8. наложи решењем уклањање ствари и других предмета са површина јавне намене ако су 
они ту остављени противно прописима, 
9. наложи решењем уклањање, односно премештање возила, као и постављање уређаја 
којима се спречава одвожење возила са површина јавне намене одређене као депо, 
10. забрани решењем одлагање отпада на местима која нису одређена за ту намену, 
11. забрани решењем спаљивање отпада изван за то одређеног постројења, 
12. забрани решењем одлагање комуналног отпада ван за то одређених комуналних типских  
посуда, 
13. забрани решењем одлагање комуналног отпада супротно начину који је утврђен 
Одлуком, 14. забрани решењем одлагање отпадног грађевинског материјала, земље и 
осталог грађевинског материјала ван за то одређене локације, 
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15. забрани решењем одлагање отпада и отпадних материја у водотокове и на обале 
водотока и наложи решењем закључивање уговора са Предузећем о изношењу комуналног 
отпада, 
16. забрани решењем бацање горућих предмета у комуналне контејнере и корпе за отпад, 
17. забрани решењем уништавање комуналних објеката и опреме, 
18. спроводи друге прописане мере и поступке управљања отпадом утврђене законом и 
подзаконским актима. 
Комунални инспектор и испектор за заштиту животне средине су дужни да узму у поступак 
пријаве правних и физичких лица у вези са пословима из надлежности инспекције и да у 
року од осам радних дана о резултатима поступка обавести подносиоца пријаве.  
О сваком извршеном прегледу и радњама комунални инспектор и инспектор за заштиту 
животне средине састављају записник, у складу са Законом.  
Записник се обавезно доставља Предузећу, односно другом правном или физичком лицу 
над чијим је пословањем, односно поступањем извршен увид.  
 

Члан 26.  
Пружалац услуга, као и друга правна и физичка лица дужни су да надлежном инспектору 
омогуће несметано обављање надзора, да му без одлагања ставе на увид и располагање 
потребну документацију и друге доказе и изјасне се о чињеницама које су од значаја за 
вршење надзора.  
 

Члан 27.  
Инспектор заштите животне средине у вршењу инспекцијског надзора, кад утврди да се 
омета вршење комуналне услуге или коришћење комуналних објеката остављањем возила, 
ствари и других предмета или на други начин, наредиће решењем кориснику, односно 
сопственику, ако је присутан, да одмах уклони те ствари, односно предмете, под претњом 
принудног извршења. 
Ако се лице из става 1. овог члана не налази на лицу места, надлежни инспектор ће, без 
саслушања странке, донети решење којим ће наложити да се возила, ствари и други 
предмети уклоне у одређеном року, који се може одредити и на минуте. 
Решење из става 2. овог члана лепи се на те ствари, односно предмете уз назначење дана и 
часа када је налепљено и тиме се сматра да је достављање извршено, а доцније 
оштећење,уништење или уклањање овог решења не утиче на ваљаност достављања.  
Ако лице из става 1. овог члана не поступи по датом налогу, надлежни инспектор ће 
одредити постављање уређаја којим се спречава одвожење возила, односно одредиће да се 
возила, ствари и други предмети уклоне о трошку корисника, односно сопственика, на место 
које је за то одређено.  
Трошак из става 4. овог члана се утврђује посебним актом Општинског већа и може да 
обухвата трошкове поступка, одношења возила, ствари и другог предмета, лежарине и друге 
доспеле трошкове.  
Поверилац доспелог потраживања у чијим се рукама налази дужниково возило, ствар и 
други предмет уклоњен по налогу надлежног органа, има право задржати га док му не буде 
исплаћено потраживање.  
Жалба против решења из ст. 1. и 2. овог члана не одлаже његово извршење.  
 

Члан 28.  
Ако Инспектор заштите животне средине приликом вршења надзора утврди да пропис није 
примењен или да је неправило примењен, у року који не може бити дужи од 8 дана од дана 
извршеног надзора донеће решење о отклањању утврђене неправилности и одредиће рок 
за њено отклањање.  
На решење надлежног инспектора може се изјавити жалба Општинском већу у року од 15 
дана од дана достављања решења, сем ако је законом друкчије предвиђено. 
О жалби веће одлучује у року од 30 дана од дана пријема жалбе.  
Жалба не одлаже извршење решења надлежног инспектора.  
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Решење Општинског већа је коначно у управном поступку и против њега се може покренути 
управни спор.  
 

 Члан 29.  
Инспектор заштите животне средине у обављању послова сарађује са другим 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 
одзначаја за обављање послова инспекцијског надзора.  
 
 
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  
 

 Члан 30.  
Новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара казниће се за прекршај одговорно 
лице у јединици локалне самоуправе уколико не поступи по решењу из члана 25. став 1. тач. 
5. ове Одлуке.  
За прекршај из става 1. овог члана одговорном лицу у надлежном органу управе, односно у 
jединици локалне самоуправе, односно организацији која врши јавна овлашћења,може се уз 
изречену казну изрећи и заштитна мера забране вршења послова у трајању до једне године.   
 

Члан 31. 
Новчаном казном у фиксном износу од 250.000,00 динара казниће се за привредни преступ 
правно лице ако: 
1. као пружалац услуга комуналне делатности не организује или престане да организује 
комуналну делатност на начин предвиђен чланом 16. ове Одлуке, 
2. као пружалац услуга комуналне делатности не исказује пословне резултате на начин 
предвиђен чланом 17. ове Одлуке. 
За привредни преступ из става 1. казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном у фиксном износу од 25.000,00 динара.  
Одговорном лицу из става 2. овог члана може се за привредни преступ из става 1. овог 
члана, поред прописане казне, изрећи и заштитна мера забране обављања одређених 
делатности.  
 

Члан 32. 
Новчаном казном у фиксном износу од 70.000,00 динара казниће се за прекршај правно 
лице ако:  
1. користи комуналну услугу на начин супротан од прописаног у овој Одлуци, 
2. не омогући Инспектору за заштиту животне средине несметано обављање надзора, 
односно преглед oбјеката, постројења и уређаја и пословних просторија ради прикупљања 
неопходних података (члан 26. ове Одлуке), 
3. не уклони ствари и друге предмете са површина јавне намене ако су они ту остављени 
противно прописима (члан 25. став 1. тач. 8.) 
4. одлаже отпад на местима која нису одређена за ту намену (члан 25. став 1. тач. 10.), 
5. спаљује отпад изван за то одређеног постројења (члан 25. став 1. тач. 11.), 
6. не одлаже комунални отпад у за то одређене комуналне контејнере (члан 25. став 1. тач. 
12.), 
7. одлаже комунални отпад на местима која нису одређена за ту намену (члан 25. став 1. 
тач. 13.), 
8. одлаже отпад грађевинског материјала, земљу и грађевински материјал противно 
прописима (члан 25. став 1. тач. 14.), 
9. одлаже отпад и отпадне материје у водотокове и на обале водотока (члан 25. став 1. тач. 
15.), 
10. не врши раздвајање комуналног отпада од осталих врста отпада који настају 
обављањем делатности, 
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11. поступи супротно члану 17. Одлуке, 
12. не поступи по решењу надлежног инспектора којим је наређено извршавање утврђених 
обавеза и предузимања мера за отклањање недостатака. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном  
казном у фиксном износу од 25.000,00 динара.  
 

Члан 33.  
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник 
ако:  
1. користи комуналну услугу на начин супротан који је прописан овом Одлуком, 
2. не уклони ствари и друге предмете са површина јавне намене ако су они ту остављени 
противно прописима (члан 25. став 1. тач. 8.), 
3. одлаже отпад на местима која нису одређена за ту намену (члан 25. став 1. тач. 10.), 
4. спаљује отпад изван постројења одређеног за ту намену (члан 25. став 1. тач. 11.), 
5. не одлаже комунални отпад у за то одређене комуналне типске посуде (члан 25. став 1. 
тач. 12.),  
6. одлаже комунални отпад противно прописима и на местима која нису одређена за ту 
намену (члан 25. став 1. тач. 13.),  
7. не врши раздвајање компоненти комуналног отпада ако је то организовано у оквиру 
комуналне делатности,  
8. одлаже отпад грађевинског материјала, земљу и грађевински материјал противно 
прописима (члан 25. став 1. тач. 14.),  
9. одлаже отпад и отпадне материје у водотоке и на обале водотока (члан 25. став 1. тач. 
15.), 
10. баца гореће предмете у комуналне типске посуде (члан 25. став 16.), 
11. уништава комуналне објекте и опрему (члан 25. став 17.), 
12. поступи супротно члану 17. Одлуке, 
13. не омогући инспектору обављање контроле и не поступи по решењу инспектора којим је 
наређено извршавање утврђених обавеза и предузимања мера за отклањање недостатака 
(члан 26. ове Одлуке). 
 

 Члан 34. 
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко 
лице ако:  
1. користи комуналну услугу на начин супротно овој Одлуци, 
2. не уклони ствари и друге предмете са површина јавне намене ако су они ту остављени 
противно прописима (члан 25. став 1. тач. 8.), 
3. одлаже отпад на местима која нису одређена за ту намену (члан 25. став 1. тач. 10.), 
4. спаљује отпад изван постројења одређеног за ту намену (члан 25. став 1. тач. 11.), 
5. не одлаже комунални отпад у за то одређене комуналне посуде (члан 25. став 1. тач. 12.), 
6. одлаже комунални отпад противно прописима и на местима која нису одређена за ту 
намену (члан 25. став 1. тач. 13.), 
7. не врши раздвајање компоненти комуналног отпада ако је то организовано у оквиру 
комуналне делатности (члан 6, 7. и 8. ове Одлуке), 
8. одлаже отпад грађевинског материјала, земљу и грађевински материјал противно 
прописима (члан 25. став 1. тач. 14.), 
9. одлаже отпад и отпадне материје у водотокове и на обале водотока (члан 25. став 1. тач. 
15.), 
10. баца гореће предмете у комуналне типске посуде (члан 25. став 16.), 
11. уништава комуналне објекте и опрему (члан 25. став 17.),  
12. не омогући инспектору обављање контроле и не поступи по решењу инспектора којим је 
наређено извршавање утврђених обавеза и предузимања мера за отклањање недостатака 
(члан 26. ове Одлуке). 
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 V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 
 

Члан 35. 
Предузеће је дужно да у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке усклади 
своје пословање са одредбама ове одлуке.  
 

Члан 36. 
Правна и физичка лица ускладиће своје пословање са одредбама ове одлуке у року од три 
месеца од након њеног ступања на снагу.  
На остала питања која нису регулисана овом одлуком непосредно се примењују одредбе 
Закона о управљању отпадом, Закона о комуналним делатностима, Закона о локалној 
самоуправи, као и одредбе других важећих прописа.  
 

Члан 37. 
Селекција отпада, одношње на Регионалну депонију или трансфер станицу регулисаће се 
Споразумом о заједничким управљањем отпадом са јединицама локалне самоуправе 
сходно Стратегији управљања отпадом, Закону и осталим позитивним правним прописима, 
као и Уговором са Предузећем.  
 

Члан 38. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу oпштине 
Димитровград”. 
 

Број: 06-106/2022-17/18-10 
У Димитровграду,  
дана 29.06.2022. 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) и Програма развоја туризма општине 
Димитровград 2022 – 2024 („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 12/22), Скупштина 
општине Димитровград, дана 29.06.2022. године, донела је: 

 

ОДЛУКУ  

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 
5.000.000,00 (пет милиона) динара намењена су активностима и програмима који ће 
допринети реализацији Програма развоја туризма у општини Димитровград 2022-2025 
године.     

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

 

2. ЦИЉЕВИ 

Општи циљ програма 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 

1. Средства у износу до 1.000.000,00 динара (милион динара) опредељена су за: 

1.1. Подстицање развоја туристичке инфраструктуре и супраструктуре - ангажовање 
специјализоване агенције за пројектовање туристичке сигнализације ради усклађивања 
постојећих пројеката туристичке сигнализације за државне и општинске путеве на 
територији општине Димитровград из 2012.године са важећим законским  регулативама, 
Правилницима за постављање туристичке сигнализације, Законом о службеној употреби 
језика и писма и Законом о националним мањинама. У оквиру усклађивања пројеката биће 
извршена и допуна/измена туристичких локалитета у складу са постојећим стањем на 
терену.  

Опредељен износ до 450.000,00 динара. 

1.2. Подстицање развоја предузетништва кроз обуку заинтересованих страна која издају 
смештај у урбаним и руралним деловима општине, као и обуке неопходне за повећање 
атрактивности туристичких производа.  

   - Спровођење обуке локалног становништва о уређењу, опремању и категоризацији 
објеката у домаћој радиности (собе, куће, апартмани) и сеоским туристичким 
домаћинствима у урбаним и руралним деловима општине; 

  - Спровођење обуке за коришћење ИПАРД програма предузетника у руралном туризму; 

  - Спровести обуку за „Storytelling“, интерпретацију материјалног и нематеријалног културног 
наслеђа како би се нематеријално културно наслеђе ставило у функцију туризма и тако 
додатно „оживело“ и генерисало приход.  
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Опредељени износ средстава за ангажовање правног лица за реализацију обука до 
550.000,00 динара.  
  

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

Подршка месним заједницама за уређење простора на територији месне заједнице који су у 
јавној својини 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)  

 

3. Конкурс за финансирање пројеката развоја туризма 

Средства у износу од 3.000.000,00 (три милиона) динара намењена су подршци пројектима и 
развојним иницијативама организација цивилног друштва које су од значаја за 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. 

 

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

 

Број: 06-106/2022-17/18-11 
У Димитровграду, дана 29.06.2022. 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. 6/2019), Скупштина општине 
Димитровград, на седници одржаној 29.06.2022. године, донела је 
 

ПРОГРАМ  
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 3.700.000,00 (три милиона 
седам 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;  

 Програм подршке развоју предузетништва младих; 

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

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

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

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

1. 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.  

 

3. Завршни радови на објекту ”Зграда шпедиције” интернет хаб  

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

 

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

Средства у износу од 1.500.000,00 (један милион и пет стотина хиљада) динара 
намењена су суфинансирању пројеката од значаја за унапређење положаја и побољшања 
квалитета живота младих у општини Димитровград, а које спроводе организације цивилног 
друштва.  
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Конкурсом ће бити предвиђени подстицаји за пројекте који доприносе спровођењу 
омладинске политике:  

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

 унапређење услова за лични и професионали развој младих; 

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

 унапређење и подршка развоју ученичких компанија и активности ђачких 
парламената; 

 подстицање волонтеризма и грађанског активизма код младих; 

 подстицање на удруживање и едукације о управљању пројектним циклусом; 

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

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

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

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

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

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

 
Укупна опредељена средства: 1.500.000,00 (један милион и пет стотина хиљада) 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 
- новчане награде за учеснике на такмичењу ”Игре на води” које реалитује Спортски савез – 
55.000 дин   
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Укупна опредељена средства: 200.000,00 (две стотине хиљаде) динара 

 

IV 
 

Програм објавити у “Сл. листу општине Димитровград”. 
  

 
Број: 06-106/2022-17/18-12 
У Димитровграду, 29.06.2022. 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 и 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), 

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

Димитровград”, бр. 6/2019), а у вези члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласника 

РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана 

29.06.2022. године донела је: 

 
   РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ 
ЈП „КОМУНАЛАЦ“ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2021. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ 

 
 

Члан 1. 
 

 Усваја се Годишњи извештај о пословању ЈП „Комуналац“ Димитровград за 2021. 
годину са финансијским извештајем, бр. 1187-1/22 од 16.06.2022. године, донет Одлуком 
Надзорног одбора Предузећа, Н. О. бр. 1188-3/22 од 17.06.2022. године. 
 

Члан 2. 
 

 Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“. 
 

 
Број: 06-106/2022-17/18-13 
УДимитровграду, 29.06.2022. године  
 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

                                                            ПРЕДСЕДНИК 
                                                                          Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 22. став 1. тачка 9) и став 3. и члана 58. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласника РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 8) Закона 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 члана 40. став 1. тачка 10) Статута општине Димитровград ("Сл. лист 
општине Димитровград", бр. 6/19), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној 
дана 29.06.2022. године донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈК „КОМУНАЛАЦ“ 

ДИМИТРОВГРАД О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити за 2021. годину, Н.О бр. 1188-5/22, 
коју је Надзорни одбор ЈП „Комуналац“ Димитровград донео дана 17.06.2022. године. 
 

Члан 2. 
         Решење објавити у „Службеном листу општине Димитровград“. 
 
 
Број: 06-106/2022-17/18-14 
У Димитровграду, 29.06.2022. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

  ПРЕДСЕДНИK 
 Зоран Ђуров, с.р.  
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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, 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 
29.06.2022. 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 01.01.2022. ДО 31.03.2022. ГОДИНЕ 

 
Члан 1. 

 Усваја се информација о степену усклађености планираних и реализованих 
активности из програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ Димитровград за период 
од 01.01.2022. до 31.03.2022. године – I квартал -  извештај ЈП „Комуналац“ Димитровград, 
бр. 722-1/22 од 27.04.2022. године, усвојен Одлуком Надзорног одбора Н.О бр. 762-1/22 која 
је донета на седници дана 28.04.2022. 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: 06-106/2022-17/18-15 
У Димитровграду, 29.06.2022. године  

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                    Зоран Ђуров, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 18. 30.06.2022. године „Службени лист општине Димитровград“ 284 
 

 
На основу члана 69. став 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима („Сл. гласника РС“ 

бр. 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 8) Закона 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 члана 40. став 
1. тачка 10) Статута општине Димитровград ("Сл. лист општине Димитровград", бр. 6/19), 
Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана 29.06.2022. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „КОМУНАЛАЦ“ 
ДИМИТРОВГРАД О ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 Даје се сагласност на измену Ценовника ЈП „Комуналац“ Димитровград за 2022. 
годину, бр. 721-2/22 од 25.05.2022. године, коју је Надзорни одбор ЈП „Комуналац“ 
Димитровград усвојио Одлуком, бр. 1003-8/22 дана 26.05.2022. године. 
 

Члан 2. 
         Решење објавити у „Службеном листу општине Димитровград“. 
 
 
 
Број: 06-106/2022-17/18-16 
У Димитровграду, 29.06.2022. године 
  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

  ПРЕДСЕДНИK 
 Зоран Ђуров, с.р.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 18. 30.06.2022. године „Службени лист општине Димитровград“ 285 
 
 

На основу члана 22. став 1. тачка 9) и став 3. и члана 58. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласника РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 
и 111/21 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 10) Статута општине Димитровград ("Сл. лист 
општине Димитровград", бр. 6/19) и члана 16. став 1. Уговора о организовању ЈКП 
„Регионална депонија Пирот“ Пирот ради усклађивања са Законом о јавним предузећима, 
бр. 189 од 07.05.2014. године и бр. 436 од 27.11.2017. године, Скупштина општине 
Димитровград, на седници одржаној дана 29.06.2022. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „РЕГИОНАЛНА 
ДЕПОНИЈА ПИРОТ“ ПИРОТ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити за 2021. годину, бр. СД 78, коју је 
Надзорни одбор ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот донео дана 24.05.2022. године. 
 

Члан 2. 
         Решење објавити у „Службеном листу општине Димитровград“. 
 
 
 
Број: 06-106/2022-17/18-17 
У Димитровграду, 29.06.2022. године 
  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

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

РС“, бр. 129/07, 83/14 – 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. 6/19), Скупштине општине Димитровград, на седници одржаној дана 

29.06.2022. године, донела је 

 
 

РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПРИМЕНИ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА 

ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

  Усваја се Извештај о примени Локалног антикорупцијског плана општине 
Димитровград за 2021. годину, бр. 06-103/2022-17/12-1 од 20.06.2022. године, поднет од 
стране Радног тела за праћење примене локалног антикорупцијског плана општине 
Димитровград. 
 

Члан 2. 
 

 Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“. 
 

 
 
Број: 06-106/2022-17/18-18 
У Димитровграду, 29.06.2022. године  
 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                         Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 40. став 1. тачка 54) и члана 44. став 1. и 4. Статута општине 
Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19) и члана 93. Пословника 
Скупштине општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 43/21 – прешићен 
текст), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној 29.06.2022. године, донела 
је  

 
РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БРИГУ О СЕЛУ 
 

Члан 1. 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Савета за бригу о селу (у даљем тексту: Комисија), у следеђем 
саставу: 

 
1.  Манолов Борислав – председник Савета 

2.  Леков Мирко 

3.  Маноилов Иван 

4.  Иванов Цветко 

5.  Зарков Тони 

6.  Костов Дојчин 

7.  Јорданов Радослав 

8.  Колев Мирослав 

9.  Давитков Никола 

10.  Пејев Мики 

11.  Тимов Димитар 

12.  Јелена Ранђелов 

13.  Миленков Марјан 

14.  Андрејевић Александар 

15.  Тошев Санда 

16.  Митов Слободан 

17.  Тодоров Горан 
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18.  Димитров Данка 

19.  Стаменов Кристина 

20.  Милошев Стојко 

21.  Естов Никола 

22.  Колев Слободан 

23.  Нотев Илија 

 
 

Члан 2. 

Задатак Савета је: 
 покретање иницијатива, предлагање аката и спровођење активности са циљем 

побољшања здравствене заштите становништва у селима руралног подручја 
општине; 

 покретање иницијатива, предлагање аката и спровођење активности са циљем 
побољшања снабдевања животним намирницама и средствима за хигијену 
становништва у селима руралног подручја општине; 

 покретање иницијатива, предлагање аката и спровођење активности са циљем 
решавања проблема превоза становника села која нису покривена јавни превозом и 
побољшање услуге јавног превоза за становнике села која су покривена јавним 
превозом; 

 покретање иницијатива, предлагање аката и спровођење активности код релевантних 
државних органа и мобилних оператера са циљем успостављања сигнала мобилне 
телефоније на целом руралном подручју општине; 

 организовање и присуство обукама за израду документације неопходне за пријаву на 
конкурсе код државних органа, домаћих и страних организација и фондација; 

 размена искустава и координација приликом израде комуналних програма, 
финансиских планова и буџета општине; 

 остваривање сарадње са верским заједницама у циљу очувања културе и традиције, 
као и одржавања, санације и реконструкције верских објеката; 

 заједнички наступ села из руралног подручја општине пред државним органима и 
домаћим и страним организацијама и фондацијама; 

 организовање заједничког обележавања датума значајних за једно или више села, 
као и сеоских славаса са циљем промоције економског, привредног и туристичког 
потенцијала руралног подручја општине; 

 праћење стања и обавештавање надлежних државних органа о уништавању летине 
од стране људи, домаћих и дивљих животиња у селима руралног подручја општине; 

 праћење стања по питању изазивања шумских пожара у селима руралног подручја 
општине и обавештавање надлежних државних органа; 

 комуникација са једночланим домаћинствима и обавештавање надлежних државних 
органа о њиховом стању и потребама; 

 обављање свих осталих послова и активности које доприносе свеукупном 
побољшању услова живота у селима руралног подручја општине. 
 

Члан 3. 

Мандат Савета траје до 31. децембра 2022. године. 
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Члан 4. 

Председнику Савета припада новчана накнада за рад у износу 7.000,00 динара 
месечно. 

Члановима Савета припада новчана накнада за рад у износу 6.000,00 динара 
месечно. 

Председнику и члановима Савета припада новчана накнада за присуство на седници 
у износу 1.600,00 динара. 

 
 
Број: 06-106/2022-17/18-19 
У Димитровграду, 29.06.2022. године 
                           

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК                                                                            
                                                                                                               Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 139. став 2. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, 

бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење),  члана 117. став 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон, 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 29.06.2022. године донела је: 
 

   РЕШЕЊЕ 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА 

О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ ДИМИТРОВГРАД 

 
Члан 1. 

ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење, бр. 06-59/2022-17/17-11 од 29.04.2022. године, тако што се 
након члана 1. додаје члан 1а који гласи: 

„ Члан 1а  
Мандат Школског одбора Основне школе „Христо Ботев“ Димитровград траје четири 

године почев од дана доношења Решења о именовању Школског одбора Основне школе 
„Христо Ботев“ Димитровград.“ 

 
Члан 2. 

Решење објавити у „Службеном листу општине Димитровград“. 

 
 
 
Број: 06-106/2022-17/18-20 
У Димитровграду, 29.06.2022. године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

                            ПРЕДСЕДНИК 
                                                                           Зоран Ђуров, с.р.                         
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У складу са чланом 12. Закона о планском систему (''Сл. гласник РС'', бр. 30/2018), чланом 
13. став 6. и чланом 21. 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), чланом 20. Закона 
о територијалној организацији Републике Србије (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007, 18/2016, 
47/2018 и 9/2020 - др. закон), чланом 33. и 39. Закона о регионалном развоју (''Сл. гласник 
РС'', бр. 51/2009, 30/2010 и 85/2015 – др. закон), Правилником о смерницама добре праксе 
за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката ("Сл. 
гласник РС", бр. 51/2019), Стратегијом одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. 
године (''Сл. гласник РС'', бр. 47/2019), чланом 40. став 1. тачка 6) Статута општине 
Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/2019) и Меморандумом о 
разумевању, закљученог између носиоца израде Стратегије, града Пирота и Канцеларије 
Уједињених нација за пројектне услуге, дана 20.05.2022. године, којим се дефинише 
техничка подршка Програма Европске уније за локални развој ЕУ ПРО Плус у изради и 
спровођењу Стратегије урбаног подручја града Пирота и општина Бабушница, Бела Паланка 
и Димитровград, Скупштина општине Димитровград, на седници од 29.06.2022. године, 
донела је 

ОДЛУКУ  

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА  
ПИРОТА и ОПШТИНА БАБУШНИЦА, БЕЛА ПАЛАНКА И ДИМИТРОВГРАД 

Члан 1. 

Општина Димитровград приступа изради Стратегије развоја урбаног подручја града Пирота 
и општина Бабушница, Бела Паланка и Димитровград. 

Члан 2. 

Под Стратегијом развоја урбаног подручја града Пирота и општина Бабушница, Бела 
Паланка и Димитровград (у даљем тексту: Стратегија), у смислу ове Одлуке, подразумева 
се плански документ развоја, а у складу са правилима Европске Уније1.  

Члан 3. 

Циљ израде Стратегије је да допринесе одрживом развоју територије заснованом на 
подстицању: иновативне, паметне, нискоугљеничне и циркуларне економије; прелаза на 
чисту и праведну енергију, зелених и плавих улагања, ублажавања и прилагођавања 
климатским променама, спречавања и управљања ризицима, бољег снабдевања водом и 
управљања отпадом, одрживе и мултимодалне урбане мобилности; јачања социјалне 
компоненте у домену запошљавања, образовања, социоекономске укључености и 
интеграције, становања, социјалне и здравствене заштите, јавног здравља, културе, 
одрживог туризма, социјалних иновација и иновација у области дигиталних технологија; 
примене интегралног и партиципативног приступа развоју друштва и привреде, развоју 
предела, културног и градитељског наслеђа, природне баштине, одрживог туризма, и јачању 
урбано-руралних веза. Стратегија поставља приоритете одрживог територијалног развоја, 
доприноси максимизирању вредности финансирања и развијању веза унутар и изван 
окружења. 

                                                 

1 Члан 29. Уредбе (EУ) 2021/1060 Европског парламента и већа од 24.јуна 2021. о утврђивању заједничких одредаба о Европском фонду за 

регионални развој, Европском социјалном фонду плус, Кохезионом фонду, Фонду за праведну транзицију и Европском фонду за поморство, 
рибарство и аквакултуру те финансијских правила за њих и за Фонд за азил, миграције и интеграцију, Фонд за унутрашњу безбедност и 
инструмент за финансијску подршку на подручју управљања границама и визне политике. 
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Члан 4. 

Полазну основу за формулисање Стратегије представљају дефинисани правци развоја 
Републике Србије и Европске уније и територије урбаног подручја града Пирота и општина 
Бабушница, Бела Паланка и Димитровград кроз сагледавање Европских, националних и 
локалних развојних докумената и докумената јавних политика, и програма и пројекта који се 
реализују на територији урбаног подручја.  

Члан 5. 

Кроз процесе израде Стратегије промовисаће се интегрални и партиципативни приступ 
планирању развоја, међусекторска сарадња и размена информација, укључивање и 
координација јавног, приватног, цивилног сектора и  научно-истраживачког сектора у 
процесу одлучивања, и партнерство међу институцијама.  

Члан 6. 

У циљу спровођења ове одлуке и израде Стратегије, образоваће се Савет за развој урбаног 
подручја града Пирота и општина Бабушница, Бела Паланка и Димитровград (у даљем 
тексту Савет) и Радна група за израду Стратегије (у даљем тексту: Радна група). 

    Члан 7.  

Савет има задатак да координира и надзире процес израде Стратегије, да разматра 
Стратегију по фазама припреме, предложену од стране Радне групе, даје мишљење на 
предложени нацрт, прибавља мишљења релевантних интитуција и упућује коначни нацрт 
Стратегије на усвајање. Затим, Савет координира процес спровођења Стратегије и даје 
предлог за реализацију одређених стратешких пројеката важних за развој урбаног подручја. 

Чланови Савета су градоначелник Пирота и председници општина  Бабушница, Бела 
Паланка и Димитровград које су у саставу урбаног подручја обухваћеног Стратегијом, као и 
представници Регионалне развојне агенције Југ, док су заменици чланова Савета, заменици 
градоначелника односно председника општина.  

Радом Савета руководи председник Савета који се бира на првој седници Савета. 

Савет доноси Пословник о раду на првој седници Савета, која ће се одржати најкасније  у 
року од месец дана од дана усвајања ове Одлуке.  

Члан 8.  

Радна група има задатак да спроведе све фазе у процесу израде Стратегије, дефинише 
кључне циљеве и приоритете развоја и предложи стратешке пројекте Савету.  

Чланове и координатора Радне групе именује градоначелник. 

Члан 9. 

Регионална развојна агенција Југ пружа стручну и техничку подршку и административно-
техничку помоћ Радној групи током израде Стратегије, кроз обезбеђење простора за рад у 
сарадњи са градском управом, и административно-техничку помоћ током израде Стратегије, 
прикупљање и достављање свих званичних релевантних података и др.    
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Члан 10. 

Током израде Стратегије биће организовани тематски округли столови, радионице, форуми 
за стручне и јавне расправе, на којима ће се усаглашавати предложена решења. У њихов 
рад могу бити укључени и сви остали заинтересовани учесници, како би се обезбедила 
партиципација и транспарентност процеса одлучивања и правовремено обавештавање 
јавности.  

Члан 11. 

Рок за израду Стратегије је 8 (осам) месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.  

Члан 12. 

Реализација ове Одлуке обезбеђује се кроз програм ЕУ ПРО Плус. За реализацију ове 
Одлуке задужене су организационе јединице градских управа и општина надлежне за 
послове урбанизма.  

Члан 13. 

О овој Одлуци информисаће се јавност у складу са одредбама Закона о планском систему, 
Закона о локалној смаоуправи и Правилника о смерницама добре праксе за остваривање 
учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката, објавом на службеним 
страницама јединица локалне самоуправе. 

Члан 14. 

Сви појмови у овој Одлуци употребљени у граматичком мушком роду подразумевају мушки и 
женски природни род. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине 
Димитровград”  

Број: 06-106/2022-17/18-21 

У  Димитровграду, 29.06.2022. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 

          ПРЕДСЕДНИК 

           Зоран Ђуров, с.р. 
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ОСНИВАЧ: 
Скупштина општине Димитровград 

ИЗДАВАЧ: 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

Одговорни уредник: 
Зорица Соколов, секретар Скупштине општине Димитровград 

Технички уредник: 
Маја Алексов Методиев, координатор послова за ЛЕР и преводилац за бугарски језик 

Е-mail: skupstina@dimitrovgrad.rs 

Тел: 010 / 361 – 582 

 


