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На основу члана 32. став 1, тач. 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021), члана 63. 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 118/2021) и члана 40. став 1. тач. 2. Статута 
Општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/2019) Скупштина општине 
Димитровград, на седници одржаној дана 28.03.2022. године, доноси 
 
 

О Д Л У К У 

O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД  ЗА 2022. 

ГОДИНУ 
 

 Члан 1. 

У Одлуци о буџету општине Димитровград за 2022. годину („Сл. лист општине 
Димитровград“, бр. 67/2021): 

члан 10. (Приходи) мења се и гласи: 

„-Текући наменски  трансфери у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина -  конто 
733154 износ од 8.400.000,00 дин. Мења се на 24.868.926,00 динара;“ 

члан 8. (Расходи) мења се и гласи:                                              

„- раздео 5, Општинска управа , Функција 070 социјална помоћ угроженом становништву, 
некласификована на другом месту,Програмска активност 0902-0016, позиција 40/0, 
економска класификација 471 права из социјалног осигурања( организације за обавезно 
социјално осигурање), укупан износ мења се од 15.240.000,00 динара  на 12.694.000,00 
динара; 

- раздео 5, Општинска управа , Функција 070 социјална помоћ угроженом становништву, 
некласификована на другом месту,Програмска активност 0902-0016, позиција 41/0, 
економска класификација 472  накнаде за социјалну заштиту, укупан износ мења се од 
23.160.000,00 динара  на 19.260.523,00 динара и то: 18.068.074,00 динара средства из 
буџета и 1.191.926,00 динара средства из осталих извора; 

- раздео 5, Општинска управа , Функција 164 опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту,Програмска активност 0602-0009, позиција 70/0, економска класификација 499 
средства резерви- текућа буџетска резерва, мења се износ  на 13.137.326,00 динара;                                                                      

- раздео 5, Општинска управа , Функција 540  заштита биљног и животињског света и 
крајолика, Пројекат 1102 5001 УТК за одржавање хигијене на територији општине ( 
ауточистилица), отвара се нова позиција 96/1 ,економска класификација 512 машине и 
опрема,у  укупном износу од износ од 12.500.000,00  и то: 4.500.000,00 динара средства из 
буџета и 8.000.000,00 динара средства из осталих извора; 

- раздео 5, Општинска управа , Функција 560 заштита животне средине некласификоване на 
другом месту, Програмска активност  0401 0001, позиција 103/0 економска класификација 
451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама укупан  износ од 
6.800.000,00 динара мења се на 12.800.000,00 динара и то: 6.800.000,00 динара средства из 
буџета и 6.000.000,00 динара средства из осталих извора ( енергетска санација стамбених 
зграда); 

- раздео 5, Општинска управа , Функција 560 заштита животне средине некласификоване на 
другом месту, Програмска активност  0401 0001, позиција 102/0 економска класификација 
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426 материјал укупан  износ од 250.000,00 динара мења се на 1.527.000,00 динара и то: 
250.000,00 динара средства из буџета и 1.277.000,00 динара  средства из осталих извора 
(пошумљавање). 

  

                                                    Члан 2. 

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

                                                   Члан  3 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Димитровград“, а примењиваће се од 01.01.2022.године.  

 

 

Бр. 06-38/2022-17/16-1 
У Димитровграду 28.03.2022.година 
 
 
                                      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
                                                                                                                             ПРЕДЕСЕДНИК 
                                                                                                                             Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 61.став 5. Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, 
бр. 104/2016 и 9/2020 – др. закон), члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 
– др. закон) и члана 40. став 1. тачка 74) Статута општине Димитровград („Сл. лист општине 
Димитровград“, бр. 6/19), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана 
28.03.2022. године, доноси 

 

 
О Д Л У К У 

о изменама  
Одлуке о бесповратном суфинансирању активности  

на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији општине 
Димитровград 

 
 Члан 1. 

У Одлуци о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању 
и унапређењу својстава зграда на територији општине Димитровград („Сл. лист општине 
Димитровград“, бр. 21/2018) у члану 3. став 3. мења се и гласи: 

 „Учешће општине Димитровград у суфинансирању активности у оквиру пројеката на 
инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде може износити максимално 80% 
од укупне вредности радова са обрачунатим ПДВ-ом.“ 

 Члан 2. 

Члан 13. мења се и гласи: 

„Члан 13. 

     Израду пројектно техничке документације Општина Димитровград суфинансира у износу 
до 50% од укупне вредности израде. 

     Трошкове стручног надзора над извођењем радова сноси стамбена заједница.“ 

Члан 3. 

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

 
 

 
Број: 06-38/2022-17/16-2 

У Димитровграду, дана 28.03.2022. године 
                                                                         

 
   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

                  
 
                                                                                                    

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                  Ђуров Зоран, с.р. 
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 На основу 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 
19, члана 21. и члана 27. став 10. 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 40. 
став 1. тачка 40. Статута Општине Димитровград („Службени лист општине Димитровград“, 
бр. 6/2019), члана 33. став 1. и члана 34. став 1. Одлуке о прибављању, располагању, 
управљању и коришћењу ствари у јавној својини Општине Димитровград („Службени лист 
општине Димитровград“, бр. 10/21), Скупштина Општине Димитровград, на седници дана 
28.03.2022. године, доноси  
 

ОДЛУКУ 
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ  

- к.п. бр. 618 КО Димитровград 

 
Члан 1. 

 Општина Димитровград, као носилац права јавне својине, преноси право коришћења 
на делу катастарске парцеле бр. 618, бр. дела 2, уписане у лист непокретности број 926 КО 
Димитровград, у површини од 330 м2 од укупне површине дела од 388 м2 – по врсти 
земљиште у грађевинском подручју, по култури земљиште уз зграду и други објекат, јавном 
предузећу „Комуналац“ Димитровград, ул. Балканска бр.30, матични број: 07299974, ПИБ: 
100610690. Укупна површина целе парцеле износи 1405 м2. 
 
 Непокретност из става 1. овог члана уступа се на коришћење без накнаде, на 
неодређено време. 
 
 Давањем на коришћење непокретности из става 1. овог члана не преноси се право 
својине. 

Члан 2. 

 
 ЈП „Комуналац“ Димитровград, преузима на коришћење непокретност из члана 1. ове 
Одлуке са обавезом да исту користи за обављање регистроване делатности у складу са 
њеном природом и наменом. 
 
 ЈП „Комуналац“ Димитровград је дужно да непокретност из члана 1. ове Одлуке 
одржава и сноси све трошкове одржавања. 

 
Члан 3. 

 
 На основу ове Одлуке са корисником ће бити закључен уговор о уступању права 
коришћења на непокретности из члана 1. ове Одлуке. 
 
 По закључењу уговора из става 1. овог члана, извршиће се упис права коришћења у 
корист ЈП „Комуналац“ Димитровград код Републичког геодетског завода – Службе за 
катастар непокретности Димитровград. 

 
Члан 4. 

 
 Право коришћења на непокретности из члана 1. престаје у случају отуђења из јавне 
својине Општине Димитровград, на основу одлуке надлежног органа и независно од воље 
носиоца права коришћења на тој непокретности, као и у другим случајевима утврђеним 
законским и подзаконским прописима и актима надлежног органа локалне самоуправе и 
уговором.  
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Члан 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Димитровград“. 

 

 
Бр. 06-38/2022-17/16-3 
У Димитровграду, дана 28.03.2022. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Зоран Ђуров, с.р. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 
19, члана 21. и члана 27. став 10. 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 40. 
став 1. тачка 40. Статута Општине Димитровград („Службени лист општине Димитровград“, 
бр. 6/2019), члана 33. став 1. и члана 34. став 1. Одлуке о прибављању, располагању, 
управљању и коришћењу ствари у јавној својини Општине Димитровград („Службени лист 
општине Димитровград“, бр. 10/21), Скупштина Општине Димитровград, на седници дана 
28.03.2022. године, доноси  
 

 

ОДЛУКУ 

О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ  
- к.п. бр. 3434/1 КО Димитровград 

 

 

Члан 1. 
 Општина Димитровград, као носилац права јавне својине, преноси право коришћења  
на катастарској парцели бр. 3434/1, уписаној у лист непокретности број 926 КО 
Димитровград, укупне површине  3783 м2, по врсти земљиште у грађевинском подручју, по 
култури земљиште под зградом и другим објектом површине 12 м2 и остало природно 
неплодно земљиште површине 3771 м2, јавном предузећу „Комуналац“ Димитровград, ул. 
Балканска бр. 30, матични број: 07299974, ПИБ: 100610690. 
 

 Општина Димитровград као власник објекта – управе градње на катастарској парцели 
из става 1. овог члана, који је према Решењу о грађевинској дозволи бр. 351-15/2011-08 од 
17.05.2011. године габарита 13,90x8,85 м + 7,20x9,60 м + 9,55x17,78 м, преноси право 
коришћења на напред наведеном објекту јавном предузећу „Комуналац“ Димитровград, ул. 
Балканска бр.30, матични број: 07299974, ПИБ: 100610690. По добијању употребне дозволе 
ЈП „Комуналац“ Димитровград, уписаће се као носилац права коришћења на том објекту. 
 

 Непокретности из става 1. и 2.  овог члана уступају се на коришћење без накнаде, на 
неодређено време. 
 

 Давањем на коришћење непокретности из става 1. и става 2. овог члана не преноси 
се право својине. 
 

Члан 2. 
 ЈП „Комуналац“ Димитровград, преузима на коришћење непокретност из члана 1. ове 
Одлуке са обавезом да исту користи за обављање регистроване делатности у складу са 
њеном природом и наменом. 
 

 ЈП „Комуналац“ Димитровград је дужно да непокретност из члана 1. ове Одлуке 
одржава и сноси све трошкове одржавања. 

 

Члан 3. 
 На основу ове Одлуке са корисником ће бити закључен уговор о уступању права 
коришћења на непокретности из члана 1. ове Одлуке. 
 

 По закључењу уговора из става 1. овог члана, извршиће се упис права коришћења у 
корист ЈП „Комуналац“ Димитровград код Републичког геодетског завода – Службе за 
катастар непокретности Димитровград. 
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Члан 4. 
 Право коришћења на непокретности из члана 1. престаје у случају отуђења из јавне 
својине Општине Димитровград, на основу одлуке надлежног органа и независно од воље 
носиоца права коришћења на тој непокретности, као и у другим случајевима утврђеним 
законским и подзаконским прописима и актима надлежног органа локалне самоуправе и 
уговором.  
 

Члан 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Димитровград“. 
 

 
 

Бр. 06-38/2022-17/16-4 

У Димитровграду, дана 28.03.2022. године 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 63. став 1. тачка  2) и став 4. Закона о родној равноправности 
(„Службени гласник РС“, бр. 52/2021) и члан 40. став 1. тачка 74) Статута општине 
димитровград (“Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/2019), Скупштина општине 
Димитровград на седници одржаној дана 28.03.2022. године, доноси  

 
ОДЛУКА 

О ИЗБОРУ, НАДЛЕЖНОСТИ И НАЧИНУ РАДА САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ   
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД  

 
Члан1. 

Овом одлуком уређује се избор, надлежност и начин рада Савета за родну 
равноправност у Општинској управи општине Димитровград (у даљем тексту: Савет). 

Члан 2. 

Савет има председника, заменика председника и 5 чланова, од којих је 40% 
припадника пола који је мање заступљен. 

Савет за родну равноправност чине именована или постављена лица, представници 
установа, органа и организација у областима значајним за родну равноправност и 
спречавање и сузбијање родно заснованог насиља. 

У раду савета обавезно учествује и лице задужено за родну равноправност у 
Општинској управи општине Димитровград, које Савету пружа стручну и административно-
техничку потпору у раду. 

Решење о избору председника, заменика председника и чланова доноси начелник 
Општинске управе општине Димитровград. 

Члан 3. 

Задатак Савета за родну равноправност је да прати стање у области родне 
равноправности, иницира и педлаже мере за унапређење родне равноправности и сарађује 
са другим телима за родну равноправност на нивоу јединице локалне самоуправе, 
аутономне покрајине и Републике. 

Члан 4. 

Савет доноси Пословник о раду којим уређује начин рада Савета. 

Члан 5. 

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

 

 
Број: 06-38/2022-17/16-5 
У Димитровграду, 28.03.2022. године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 20. став 1. тачка 7. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 
и 111/2021 - др. закон) и  члана 40. став 1. тачкa 6. Статута општине Димитровград („Сл. 
општине Димитровград“ бр. 6/19), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној 
дана   28.03.2022. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

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

 

ПРЕДМЕТ 

 

Члан 1. 
Овом одлуком одређују се новчана средства и прописују се мере за развој привреде 

на територији општине Димитровград у укупном износу од 10.000.000,00 динара (словима: 
десетмилионадинара). 

 

ПОДРЖАНЕ МЕРЕ 

 

Члан 2. 

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

 МЕРА 1: Субвенционисање камате за кредитна задуживања привредних субјеката; 

 МЕРА 2: Подршка привредним субјектима кроз: 

 подмеру 1:  доделу бесповратних новчаних средстава за набавку нове опреме; и 

 подмеру 2:  доделу бесповратних новчаних средстава за инвестиционо улагање у 
објекат; 

 подмера 3: доделу бесповратних новчаних ненаменских средстава за привредне 
субјекте који своју делатност обављају у сеоском подручју; 

 МЕРА 3: Подршка регистрованим туристичким објектима и сеоским газдинствима која 
се баве услугом туризма, за унапређење квалитета услуга; 

 МЕРА 4: Субвенције привредним субјектима за улагање у инфраструктуру. 

 

КОРИСНИЦИ 

Члан 3. 

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

 

НАМЕНА СРЕДСТАВА 
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Члан 4. 

МЕРА 1: Субвенционисање камате за кредитна задуживања привредних субјеката 
подразумева камате за кредите чије обавезе доспевају после 01.01.2022. године и чија је 
намена: 

-куповина, изградња, реконструкција и адаптација пословног простора на територији 
општине Димитровград; 

- куповина опреме за обављање привредне делатности; 
- ликвидност; 
- рефинансирање претходних кредитта са неком од претходно наведених мера. 
Средства за субвенционисање камате се не могу користити уколико је предмет 

кредитирања куповина парцела у радној зони „Белеш“ или куповина земљишта у 
грађевинском подручју које је у јавној својини Општине Димитровград.  

Новчана средства предвиђена за ову меру укупно износе 1.500.000,00 динара. 
Новчана средства из става 3. овог члана обезбеђена су у буџету Општине 

Димитровград за 2022. годину, у разделу 5 – Општинска управа, програм 1501 – локални 
економски развој, активност 003, функција 620, позиција 110, економска класификација 441. 

Услови, критеријуми и начин субвенционисања камате за кредитна задуживања 
привредних субјеката ближе ће се уредити Правилником о субвенционисању камате 
привредних субјеката, који ће донети Општинско веће општине Димитровград у року од 30 
дана од дана доношења ове Одлуке. 

 

Члан 5. 

МЕРА 2: Подршка привредним субјектима за подразумева подмеру 1: доделу 
бесповратних новчаних средстава за набавку нове опреме и подмеру 2:   доделу 
бесповратних новчаних средстава  за инвестиционо улагање у објекат. 

Подмера 1 подразумева доделу бесповратних средстава за куповину нове опреме 
ради обављања регистроване делатности. 

Под опремом из става 2. овог члана се подразумевају фискалне касе, машине, алати 
и остала техника коју привредни субјект користи приликом обављања регистроване 
делатности. 

Подмера 2 подразумева доделу бесповратних средстава за инвестиционо улагање у 
објекат који се налази на територији општине Димитровград и служи за обављање 
регистроване делатности привредног субјекта. 

Инвестиционо улагање из става 4. овог члана подразумева грађевинске радове 
којима се побољшава стање, функционалност и унапређује изглед објекта (фарбање 
фасаде, постављање термоизолационог омотача, постављање тенде/надстрешнице, 
кречење објекта, замена столарије, замена расвете бољом и слично). 

Услови, критеријуми и начин подршке привредним субјектима  ближе ће се уредити 
Правилником о о додели бесповратних средстава привредним субјекатима, који ће донети 
Општинско веће општине Димитровград у року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке. 

Подмера 3 подразумева доделу бесповратних ненаменских новчаних средстава за 
привредне субјекте који своју делатност обављају у сеоском (руралном) подручју. 

 

 Члан 6. 
МЕРА 3: Подршка кроз доделу бесповратних средстава регистрованим туристичким 

објектима и сеоским газдинствима која се баве услугом туризма подразумева унапређење 
туристичке понуде и услуге за смештај гостију, као и за обогаћивање програма услуга.  

Мера 3 из става 1. овог члана реализује се по моделу 1 или моделу 2, у зависности од 
износа субвенције. 

Туристички објекат који је предмет инвстиционог улагања мора бити на територији 
општине Димитровград и да служи за обављање регистроване делатности. 
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Инвестиционо улагање из претходног става подразумева унапређење туристичке 
понуде (изградња базена, дечјег игралишта, ограђеног простора за животиње и слично), 
унапређење услуге за смештај гостију (куповина новог намештаја за спаваће собе, клима 
уређаја, побољшан приступ интернету и слично) и обогаћивање програма услуга (пружање 
додатне, односно иновативне услуге: ангажовање туристичког водича, промоција домаћих 
локалних производа и сл). 

Укупна новчана средства за меру из овог члана износе 3.000.000,00 динара. 
Услови, критеријуми и начин субвенционисања регистрованих туристичких објеката и 

сеоских газдинстава ближе ће се уредити Правилником о додели субвенција регистрованим 
туристичким објектима и сеоским газдинствима која се баве услугом туризма  Мера 3, који ће 
донети Општинско веће општине Димитровград у року од 30 дана од дана доношења ове 
Одлуке. 

 

Члан 7. 
МЕРА 4: Субвенције привредним субјектима за улагање у инфраструктуру 

подразумева  изградњу, реконструкцију, адаптацију и инвестиционо одржавање објекта / 
пословног простора на територији општине Димитровград. 

Објекат који је предмет инфраструктурног улагања мора бити на територији општине 
Димитровград и да служи за обављање регистроване делатности привредног субјекта. 

Укупна новчана средства за меру из овог члана износе 2.000.000,00 динара. 
Услови, критеријуми и начин субвенционисања привредних субјеката за 

инфратруктурно улагање ближе ће се уредити Правилником о додели субвенција за улагање 
у инфраструктуру  Мера 4, који ће донети Општинско веће општине Димитровград у року од 
30 дана од дана доношења ове Одлуке. 

 

Члан 8. 
Корисници субвенција за мере које су прописане овом Одлуком морају потписати 

изјаву за коришћење државне помоћи „de minimis“ на основу Уредбе о правилима за доделу 
државне помоћи ("Сл. гласник РС", бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013, 
119/2014, 23/2021 - др. уредбе, 62/2021 - др. уредбе и 99/2021 - др. уредбе). 

 

VI ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА  

 

Члан 9. 

Поступак доделе бесповратних средстава по овој Одлуци, покреће се расписивањем 
јавног позива од стране Председника општине. 

Поступак по јавном позиву, на основу ове Одлуке и донетих Правилника спроводи 
Комисија коју формира Општинско веће општине Димитровград. 

Одлуку о додели бесповратних средстава за субвенционисање мера прописаних 
овом Одлуком доноси Општинско веће Димитровград, на предлог Комисије. 

Председник Општине Димитровград, на основу Одлуке о додели средстава 
Општинског већа, закључује Уговор о додели бесповратних средстава са Корисником 
субвенције – привредним субјектом. 

 
V ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 
 

Члан 10. 
Надзор и наменску контролу коришћења средстава врши Канцеларија за локални 

економски развој Општинскe управe општине Димитровград и Комисије формиране од 
стране Општинског већа. 
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Корисник средстава дужан је да Општинској управи општине Димитровград, у циљу 
праћења коришћења средстава, омогући надзор у свакој фази реализације активности тако 
што ће и сваком моменту бити омогућена контрола реализације активности и увид у 
финансијску документацију. 
 
 

VII СТУПАЊЕ НА СНАГУ  

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

Димитровград“. 

 

Број: 06-38/2022-17/16-6 
У Димитровграду, 28.03.2022. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 

ПРЕДСЕДНИК  
Зоран Ђуров, с.р. 
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   На основу члана 100. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 
36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон и 
95/18 – др. закон), члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 29. Статута 
општине Димитровград ("Сл. лист општине Димитровград" бр. 6/19), Сагласности 
Министарства заштите животне средине, бр. 401-00-252/22-02 од 21.02.2022. године и 
Националног програма заштите животне средине („Сл. гласник РС“, бр.12/10), Скупштина 
општине Димитровград, на седници одржаној дана 28.03.2022. године, донела је 
 

ПРОГРАМ  
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

 ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
 

Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за 
активности (планова, програма, пројеката и других активности) које се током 2022. године 
планирају у области заштите и унапређења животне средине.  

За реализацију овог Програма планирају се средства из буџета Општине 
Димитровград у укупном новчаном износу од 13.900.000,00 динара, програмске активности 
0001 Управљање заштитом животне средине, шифра функционалне класификација 560, 
Одлуке о буџету општине Димитровград за 2022.  годину (Службени лист Општине 
Димитровград /2021). 

 
 

           Средства тачке I став 2. овог Програма користиће се за: 
 

А Контрола квалитета чинилаца животне средине (мониторинг) – 1.550.000,00 РСД. 

 Контрола квалитета чинилаца животне средине, као законска обавеза јединице 
локалне самоуправе, врши се систематским праћењем стања животне средине, односно 
вредности индикатора и негативних утицаја на животну средину, као и праћењем мера и 
активности које се предузимају у циљу смањења негативних утицаја на квалитет животне 
средине и здравља људи. 
 Програми мониторинга планирани у 2022. години су:  

Контролa квалитета ваздуха; 
Контролa квалитета површинских вода; 
Контроле загађености земљишта; 
Контрола буке у животној средини. 

 
1)  Контрола квалитета ваздуха на територији општине Димитровград – 800.000,00 
РСД.  

На основу података о нивоу загађујућих материја у ваздуху врши се оцењивање 
квалитета ваздуха. Оцењивање квалитета ваздуха врши се у погледу концентрације сумпор 
диоксида, азот диоксида, чађи, таложних материја из падавина са анализом тешких метала 
(олово, цинк и кадмијум), као и за друге загађујуће материје које су као такве утврђене 
релевантним националним прописима. Праћење квалитета ваздуха остварује се контролом 
нивоа загађујућих материја пореклом од стационарних извора загађивања и од покретних 
извора загађивања. 
 У циљу обезбеђења квалитетних података, праћење квалитета ваздуха, односно 
обрада и анализа података, као и провера валидности резултата добијених мерењем и/или 
узимањем узорака и интерпретација резултата биће поверено акредитованој стручној 
организацији која испуњава прописане услове и поседује одговарајућу дозволу 
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министарства надлежног за послове заштите животне средине, а која ће бити изабрана кроз 
поступак јавне набавке. 
 Контрола квалитета ваздуха на територији општине Димитровград у 2022. године 
вршиће се на следећим локацијама:  

 Гранични прелаз „Градина“  – 6 месеци током 2022. године(мај, јун, јул, август, 

септембар и октобар) 

 Центар града (зграда Општине Димитровгра) – 8 месеци током 2022. године 
(јануар, фебруар, март,април, септембар, октобар, новембар и децембар) 

 
2. Контрола површинских вода на територији општине Димитровград – 150.000,00 РСД. 
 
 Контрола површинских вода на територији општине Димитровград обавља се према 
Правилнику о референтним условима за типове површинских вода („Службени гласник РС“, 
број 67/11), Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање вода („Службени гласник 
РС“, број 50/12) и националним стандардима из области испитивања вода. 
 Контрола квалитета површинских вода на територији општине Димитровград у 2022. 
години вршиће се на локацији вештачких акумулација „Сават I“ и „Сават II“, као и на реци  
Нишави.  Контрола ће се обавити четири пута током 2022. године у месецима: март, јун, 
октобар и децембар, као и по потреби. 
 Контрола квалитета воде вештачких акумулација „Сават I“ и „Сават II“ као и реке 
Нишаве обухвата теренско и лабораторијско испитивање: општих и основних физичко-
хемијски, микробиолошких и биолошких параметара и елемената за класификацију 
еколошког потенцијала и оцену подобности. 
 У циљу обезбеђења квалитетних података, праћење квалитета воде вештачких 
акумулација „Сават I“ и „Сават II„ као и реке Нишаве односно обрада и анализа података, 
као и провера валидности резултата добијених мерењем и/или узимањем узорака и 
интерпретација резултата извршиће акредитована стручна организација која испуњава 
прописане услове и поседује одговарајућу дозволу министарства надлежног за послове 
заштите животне средине, а која ће бити изабрана кроз поступак јавне набавке. 
 
3. Контрола загађености земљишта на територији општине Димитровград – 400.000,00 
РСД. 

 
 Програм испитивања загађености земљишта на територији Димитровград обухвата 
анализе узорака земљишта, у зони заштите изворишта водоснабдевања, зонама 
фреквентних саобраћајница, пољопривредним површинама као и ванредно узорковање 
земљишта у случају хемијског удеса. 
 Извори загађења земљишта могу се сврстати у више група а најзначајнији су: утицај 
индустрије и термоенергетских постројења, пољопривреда, отпадне воде, саобраћај, 
неуређене депоније комуналног и другог отпада, удеси, елементарне непогоде и др. 
Загађеност земљишта директно или индиректно утиче на загађење површинских и 
подземних вода, ваздуха, пољопривредних производа, квалитет животне средине у целини 
као и на здравље становништва на одређеној територији. 
 Узимање узорака на територији општине Димитровград у 2022. години ће се 
обављати у оквиру следећих локалитета: 

 зона санитарне заштите изворишта „Ивкове воденице“ и „Пртопопинске 
 воденице“, 

 зона утицаја постојеће несанитарне депонија „Козарица“, 

 зона утицаја постојећег пречишћивача отпадих вода у насељу Белеш,  

 пољопривредне површине у зони Коридора 10 и Железничке станице – две  локације:  
КО Бачево (у близини Царинског терминала за теретни саобраћај);  
КО Димитровград (у близини Железничке станице). 
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 пољопривредно земљиште у непосредној близини вештачких акумулација  „Сават I“ 
и „Сават II„. 

Анализа узорака земљишта у лабораторији обухвата следеће параметре: одређивање 
садржаја влаге, рН, губитак жарењем, садржај глине, тешки метали (жива, олово, кадмијум, 
арсен, цинк, никл, хром), пестициди фракција угљоводоника (С10-С28), фракција 
угљоводоника (С10-С40), полуциклични ароматични угљоводоници, полихлоровани 
бифенили и хлорована и лакоиспарљива, органска једињења (1,1-дихлоретан, 1,2-
дихлоретан, 1,2-дихлоретан, тетрахлоретан, бензен, етил-бензен, ксилен, толуен). 

 
4. Мониторинг буке у животној средини 200.000,00 РСД. 

На основу члана 69. и члана 79. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, 
бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 – 
др. закон и 95/18 – др. закон) јединице локалне самоуправе обезбеђују контролу и 
мониторинг животне средине. 

Мониторинг буке врши се систематским мерењем, оцењивањем или прорачуном 
одређеног индикатора буке. 
 Подаци из мониторинга буке саставни су део јединственог информационог система 
животне средине у складу са законом којим се уређује заштита животне средине. 
 Мониторинг се врши у складу са наменом простора и акустичким зонирањем града. 
 Мониторинг буке на територији општине Димитровград у 2022. години вршиће се два 
пута годишње на следећим локацијама: 

 Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, културно 
историјски споменици и паркови  – мерно место СТЦ „Димитровград“.  

 Туристичка подручја и школске зоне –  мерно место Гимназија „Свети Кирило и 
Методије“. 

 Чисто стамбена подручја – мерна места насеља “Касарине“ и 
„Ћиримиџилница“ 

 Пословно-стамбена подручја, трговачко - стамбена подручја и дечја игралишта 
– мерно место испред „Центра за културу“. 

 Градски центар, занатска, трговачка, административно - управна зона са 
становима, зона дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница – мерно 
место поред „НИС ПЕТРОЛ“ бензинске пумпе.  

 Индустријска зона – мерно место насеље Белеш. 

 
Б ПОДСТИЦАЈНИ, ПРЕВЕНТИВНИ И САНАЦИОНИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ  – 
12.350.000,00 РСД 
 

Средствима планираним у разделу „Подстицајне, превентивне и санационе програме и 
пројекте“ планира се реализација следећих активности: 

 
 
 

1. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ КАО МЕРА 
СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕНОСТИ ВАЗДУХА – 6.800.000,00 РСД 
 
 На тероторији градског језгра општине Димитровгад има 4.600 стамбених објеката. 
Око 90% домаћинства за грејање користи чврста горива пре свега дрво и угаљ. С обзиром 
да на територији општине не постоји топлана којом се омогућује централно грејање и 
могућности коришћења природног гаса, стамбени објекти за чије се грејање користе чврста 
горива имају индивидуална ложишта. Средња старост стамбених објеката на територији 
општине је око 40 година. Поред тога велики број објеката је са оштећеним фасадама и 
старом неадекватном столаријом које допунски доводи до губитка топлотне енергије и 
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потребом за коришћење веће количине енергената за грејање. Треба напоменути да 
географски полажај градског језгра (котлина) и ружа ветрова стварају предуслове за 
задржавање смога и других загађујућих материја пре свега зони становања. На основу горе 
наведених чињеница као и других података може се одговорно тврдити да поред транзитног 
саобраћаја и задржавање возила (друмског и железничког саобраћаја) на граничном 
прелазу, грејање стамбених објеката представља један од два основна загађивача ваздуха 
на територији општине Димитровград.  
 Програм за суфинансирање активности заштите ваздуха смањењем утрошка 
енергената за грејање стамбених објекта, има за циљ да смањењем количине коришћених 
енергената редуцира емисију загађујућих гасова из индивидуалних ложишта. За постизање 
одрђених резултата потребно је спровођење наведеног Програма минимум за средњорочни 
период од 5 година.  
 
1) Израда елабората енергетске ефикасности јавних објеката општине 
Димитровград и стамбених заједница и израда пројектно- техничке документације 
за јавне објакте и стамбене заједнице 
 
 У циљу енергетске санације јавних објеката неопходно је урадити елаборате 
енергетске ефикасности као и израдити техничку документацију за конкурисање на јавним 
позивима за унапређење енергетске ефикасности.  
 Општина Димитровград ће суфинансирати израду пројектно - техничке документације 
и елабората енергетске ефикасности путем јавног конкурса и упутити позив стамбеним 
заједницама за одпочињање процеса побољшања енергетске ефикасности током 2022. 
године. 
 
2) Суфинансирање пројеката енергетске ефикасности домаћинстава кроз 
изолацију стамбених објеката, замену столарије и набавку енергетски ефикасних 
уређаја за грејање – котлова 
 
3) Суфинансирање пројеката енергетске ефикасности стабених зграда кроз 
постављање термоизолационог слоја на спољном омотачу зграде 

 
2. ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА -  300.000,00 РСД. 
 
 Програм чишћења дивљих депонија реализоваће се у сарадњи са ЈП „Комуналац“ 
Димитровград. Планирано је да се у складу са Законом о управљању отпадом („Службени 
гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16) континуирано предузимају мере на уклањању тзв. 
дивљих депонија односно санацији одлагалишта отпада на територији општине 
Димитровград.  Поред ружне слике коју стварају, увек је присутна опасност пре свега, 
по здравље људи, затим за животну средину обзиром да нужно долази до загађења земље, 
воде и ваздуха. Стога се спроводе акције на санацији ових дивљих депонија отпада које 
настају на неуређеним и другим површинама. Планирана санација ових одлагалишта, као 
континуирани процес, у сарадњи са ЈКП „Комуналац“  Димитровград, која има искључиво 
право обављања комуналне делатности управљања комуналним отпадом, треба да доведе 
до трајног решења проблема. 
 
3. ПРОГРАМ ПОШУМЉАВАЊА – 250.000,00 РСД. 
 
 Програм пошумљавања спроводи се као активност у циљу адаптације на климатске 
промене. Пошумљавање и озелењавање санираних деградираних површина.  Програм 
пошумљавања изводи ће се на површинама које нису у систему одржавања и газдовања 
јавних предузећа. Активности ће се спроводити кроз конкурс и на основу одабраних 
предлога пројеката пошумљавања за предложене површине. Средства наведена у за 
Програм пошумљавања распоредиће се на основу појединачног акта Председника општине, 



Број 8. 29.03.2022. године „Службени лист општине Димитровград“ СТРАНА 18 
 
а на основу поднетих захтева удружења и правних лица са територије општине 
Димитровград. 
 
4. ИЗРАДА ПОДЗЕМНОГ КАТАСТРА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ II ФАЗА  – 5.000.000,00 
РСД (активност из 2020 године). 
 
 Програмом којим је планирана Израда подземног катастра канализационе мреже II 
фаза – 5.000.000,00 РСД на основу Програма коришћења средстава буџетског фонда за 
заштиту животне средине на територији општине Димитровград за 2020 годину (бр. 06-
58/2020-17/38-1 од 29.05.2020. године) спроведена је у делу реализације Јавне набавке и 
потписивања уговора са изабраним извршиоцем. Избор извршиоца је спроведен у складу са 
Законом о јавним набавкама (бр. 404-267/2019-14/1 од 23.12.2019) и са истим је потписан 
Уговор о изради катастра канализационе мреже ( бр.:400–214/2020–16 од 18.02.2020. год.). 
Средства ће бити исплаћена извршиоцу услуге „ENVIROSERV“ дoo ПИБ: 105952429, ул. 
Авалска 186, 11232 Београд, Матични број: 20492376 у складу са реализацијом обавеза 
преузетим потписаним уговором и у складу са Програмом коришћења средстава за заштиту 
животне средине на територији општине Димитровград за 2022. 
 Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, вршиће се у 
зависности од прилива средстава прикупљених у складу са приливом наменских средстава 
у складу са Законом о заштити животне средине ("Сл. гласник РС" , бр. 135/2004...95/2018 – 
др. закон), Законом о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл. гласник РС" 
бр.95/2018...15/2021-доп. усклађених дин. Изн.), и из других извора средстава по основу 
конкурса који расписују друга ресорна министарства. 
 Уколико се приходи и примања у току буџетске године не остварују у планираном 
износу, расходи ће се извршавати по приоритетима које утврди Председник општине 
Димитровград а пре свега, обавезе утврђене законом и раније преузете уговорне обавезе. 
 

 
 Средства из тачке I. овог Програма могу да се увећају за износ утврђен изменом 
буџета Општине Димитровград за текућу годину, као и за износ трансфера од других нивоа 
власти и донација, а могу се користити у складу са овим Програмом без претходне 
сагласности Министарства за заштиту животне средине Републике Србије на измене овог 
Програма. 
 

 
 Извештај о коришћењу средстава овог Програма, који се доставља Министарству 
заштите животне средине Републике Србије најкасније до 31. марта текуће године за 
претходну годину, садржаће образложења реализације планираних активности и свих 
њихових измена. 

 
 Општина Димитровград финансираће реализацију Програма на основу закључених 
уговора,споразума о финасирању и других општих аката Општине Димитровград.  
 

 
 Реализацију овог Програма, као и надзор над извршавањем уговорених обавеза и 
реализацијом појединачних програма и пројеката, спроводи Општинска управа општине 
Димитровград – Одељење за буџет и финансије и Одељење за инспекцијске послове. 
 

Број: 06-38/2022-17/16-7 
У Димитровграду, 28.03.2022. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                              Зоран Ђуров, с.р.         
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 На основу члана 22. став 1. тачка 1) и став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. 

гласника РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 40. став 1. тачка 13) Статута општине 

Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/2019), Скупштинa општине 

Димитровград, на седници одржаној дана 28.03.2022. године донела је: 

 
 

   РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА 

ЈП „КОМУНАЛАЦ“ ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЕРИОД  2022-2032. 
 
 

Члан 1. 
 

 Даје се сагласност на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Комуналац“ 
Димитровград за период 2022-2032., бр. 363-1/22 од 02.03.2022. године, који је донео 
Надзорни одбора Предузећа Одлуком бр. 376-7/22 на седници одржаној дана 04.03.2022. 
године. 
 

Члан 2. 
 

 Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“. 
 
 

 
 
Број: 06-38/2022-17/16-8 
У Димитровграду, дана 28.03.2022. године 
 

     
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД  

 
 

 ПРЕДСЕДНИК, 
                     Зоран Ђуров, с.р. 
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 На основу члана 22. став 1. тачка 1) и став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. 

гласника РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 40. став 1. тачка 13) Статута општине 

Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/2019), Скупштинa општине 

Димитровград, на седници одржаној дана 28.03.2022. године донела је: 

 
 

   РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И 

РАЗВОЈА  
ЈП „КОМУНАЛАЦ“ ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЕРИОД  2022.-2027. 

 
 

Члан 1. 
 

 Даје се сагласност на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП 
„Комуналац“ Димитровград за период 2022.-2027., бр. 362-1/22 од 02.03.2022. године, који је 
донео Надзорни одбора Предузећа Одлуком бр. 376-8/22 на седници одржаној дана 
04.03.2022. године. 
 

Члан 2. 
 

 Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“. 
 
 

 
Број: 06-38/2022-17/16-9 
У Димитровграду, дана 28.03.2022. године 
 

     
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД  

 
 

ПРЕДСЕДНИК, 
                   Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр 129/07, 83/14 
– др. закон, 101/2016 - др. закон,  47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 40. став 1. тачка 58) 
Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19), Скупштина 
општине Димитровград, на седници одржаној дана 28.03.2022. године доноси: 
 
 

   РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
 
 

Члан 1. 
 

 Усваја се Извештај о раду Општинске управе општине Димитровград за 2021. годину, 
бр. 02-39/22-14 од 09.03.2022. године. 
 
 

Члан 2. 
 

 Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“. 
 

 
 
Брoj: 06-38/2022-17/16-10 
У Димитровграду, 28.03.2022. 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, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) и члана 40. став 1. 

тачка 58) и 68) Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19), 

Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана 28.03.2022. године донела је: 

 
 

РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА 2021. ГОДИНУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ДЕТКО 

ПЕТРОВ“ ДИМИТРОВГРАД СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ 
 
 

Члан 1. 
 

 Усваја се Извештај о раду за 2021. годину Народне библиотеке „Детко Петров“ 
Димитровград са финансијским извештајем, бр. 8-03/02-2022 од 03.02.2022. године, донет од 
стране Управног одбора Установе Одлуком бр. 8-03/02-2022 на седници одржаној дана 
03.02.2022. године. 
 

Члан 2. 
 

 Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“. 
 
 
 

 
Број: 06-38/2022-17/16-11 
У Димитровграду, 28.03.2022. 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, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) и члана 40. став 1. тачка 

58) и 68) Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19), 

Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана 28.03.2022. године донела је: 

 
 

РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „ЦАРИБРОД“  ДИМИТРОВГРАД СА ФИНАНСИЈСКИМ 
ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
 

 Усваја се Извештај о раду и пословању Туристичке организације „Цариброд“ 
Димитровград са финансијским извештајем за 2021. годину, бр. 205-1/2022 од 25.02.2021. 
године, донет од стране Управног одбора установе Одлуком бр. 206-9/2022 на седници 
одржаној дана 25.02.2022. године. 
 

Члан 2. 
 

 Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“. 
 

 
 

 
Број: 06-38/2022-17/16-12 
У Димитровграду, 28.03.2022. 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, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) и члана 40. став 1. 

тачка 58) и 68) Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19), 

Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана 28.03.2022. године донела је: 

 
 

РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2021. ГОДИНУ 

ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

Члан 1. 
 

 Усваја се Извештај о раду са финансијским извештајем за 2021. годину Центра за 
културу Димитровград, донет од стране Управног одбора установе Одлуком бр. 27/8.3.2022 
од 8.3.2022. године. 
 

Члан 2. 
 

 Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“. 
 

 
 

 
Број: 06-38/2022-17/16-13 
У Димитровграду, 28.03.2022. 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 28.03.2022. године 
донела је 

 
 

   РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „8. СЕПТЕМБАР“ У ДИМИТРОВГРАДУ 
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. – 31.12.2021. ГОДИНЕ 

 
 

Члан 1. 
  Усваја се Финансијски извештај Предшколске установе „8. септембар“ у 
Димитровграду за период 01.01.2021. – 31.12.2021. године, бр. 04-129/1 од 24.02.2022. 
године, донет од стране Управног одбора Установе Одлуком бр. 02-129 од 24.02.2022. 
године. 
 

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

 
 
 
Брoj: 06-38/2022-17/16-14 
У Димитровграду, 28.03.2022. године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

         ПРЕДСЕДНИК 
                             Зоран Ђуров, с.р. 
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1. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету 
општине Димитровград за 2022. годину. 

2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама Одлуке о бесповратном 
суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава 
зграда на територији општине Димитровград. 

3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о преносу права коришћења непокретности 
– кп бр. 618 КО Димитровград. 

4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о преносу права коришћења непокретности 
– кп бр. 3434/1 КО Димитровград. 

5. Разматрање и усвајање Одлука о образовању Савета за родну равноправност 
општине Димитровград. 

6. Разматрање и усвајање предлога Одлука о распоређивању средстава за привредни 
развој општине Димитровград за 2022. годину. 

7. Разматрање и усвајање предлога Програма коришћења средстава за заштиту 
животне средине на територији општине Димитровград за 2022. године. 

8. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Дугорочни план 
пословне стратегије и развоја ЈП „Комуналац“ Димитровград за период 2022-2032. 

9. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Средњорочни 
план пословне стратегије и развоја ЈП „Комуналац“ Димитровград за период 2022.-
2027. 

10. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја o раду Oпштинске 
управе општине Димитровград за 2021. годину. 

11. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја o раду за 2021. 
годину Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград са финансијским 
извештајем. 

12. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду и пословању 
Туристичке организације „Цариброд“ Димитровград са финансијским извештајем за 
2021. годину. 

13. Разматрање и усвајање предога Решења о усвајању Извештаја о раду са 
финансијским планом за 2021. годину Центра за културу Димитровград. 

14. Разматрање и усвајање предога Решења о усвајању Финансијског извештаја за 2021. 
годину ПУ „8. септембар“ Димитровград. 

 
 
Број: 06-38/2022-17/16 
У Димитровграду, 28.03.2022. године 
 
 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 
 

                   ПРЕДСЕДНИК, 
              Зоран Ђуров, с.р. 

 
 
 
 



Број 8. 29.03.2022. године „Службени лист општине Димитровград“ СТРАНА 32 
 
 
 
 
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 
 


