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На основу члана 16. и члана 27. став 2. и члана 223. Закона о полицији ("Сл. гласник РС",
бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018), члана 46. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ("Сл.
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др.
Закон) и члана 63. став 1. тачка 19. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине
Димитровград“ бр. 6/19), Општинско веће општине Димитровград, на седници одржаној дана
24. маја 2022. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за безбедност општине Димитровград (у даљем тексту: Савет), као
радно тело Општинског већа општине Димитровград, ради разматрања и проучавања
питања везаних за превенцију безбедности на територији општине Димитровград.
2. Чланови Савета се именују из реда представника локалне самоуправе, институција из
области правосуђа, здравствених, образовних и социјалних институција, полиције и других
институција и организација на територији града.
3. За чланове Савета именују се:
1) Владица Димитров - председник општине, председник Савета;
2) Зоран Геров – заменик председника општине;
3) Нинослав Танчић - начелник Полицијске станице Димитровград;
4) Роберт Петров - директор Дома здравља;
5) Иван Иванов - председник Основног суда у Димитровграду;
6) Милена Ставров – директор Основне школе;
7) Братислав Стаменов – директор Гимназије;
8) Анита Марков - директор Центра за социјални рад Димитровград;
9) Драган Голубов - начелник Општинске управе општине Димитровград;
10) Саша Алексов - представник ЈП „Комуналац“ Димитровград.
4. Задатак Савета за безбедност општине Димитровград је да у складу са Законом и
Статутом општине Димитровград разматра и проучава питања везана за превенцију
безбедности на територији општине Димитровград, припрема и предлаже доношење мера
за побољшање заштите и сигурности грађана, врши анализу и утврђивање проблема који
утичу на безбедност, ради на изради и имплементацији пројеката превенције којима се
делује на поједине безбедоносне проблеме у локалној заједници.
Служба за скупштинске и нормативне послове обавља стручне и административне послове
за потребе Савета, из реда запослених у Општинској управи.
5. Савет за безбедност се не бави питањима која су у надлежности Штаба за ванредне
ситуације, у складу са Законом о ванредним ситуацијама.
6. Савет је независтан у свом раду и за свој рад одговара Општинском већу општине
Димитровград.
Савет је дужан да на захтев Општинског већа општине Димитровград, а најмање једном
годишње поднесе извештај о свом раду.
7. Савет представља Председник општине Димитровград.
Чланови савета се именују на период од 4 године.
Чланови и председник Савета за свој рад не примају накнаду.
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8. Савет за безбедност доноси Пословник о раду, којим ближе уређује начин рада, начин
сазивања и одржавања седница и друга питања од значаја за рад Савета.
У циљу реализације својих задатака Савет може образовати тимове састављене од
стручњака за поједине области.
9. Савет може у обављању послова из свог делокруга да тражи информације и мишљења од
надлежних органа у области безбедности, јавног здравља, заштите животне средине, као и
у другим областима од значаја за безбедност и сигурност грађана и локалне самоуправе.
Органи из става 1. ове тачке дужни су да Савету доставе тражене податке у најкраћем року.
10. Јавност рада Савета обезбеђује се позивањем и присуствовањем представника
средстава јавног информисања на седнице Савета, одржавањем конференција за штампу,
издавањем саопштења, као и на други погодан начин за информисање значаја.
11. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“.

Број: 06-88/2022-15/91-9
У Димитровграду,
дана: 24. маја 2022. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Владица Димитров, с.р.
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ОСНИВАЧ:
Скупштина општине Димитровград
ИЗДАВАЧ:
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
Одговорни уредник:
Зорица Соколов, секретар Скупштине општине Димитровград
Технички уредник:
Маја Алексов Методиев, координатор послова за ЛЕР и преводилац за бугарски језик
Е-mail: skupstina@dimitrovgrad.rs
Тел: 010 / 361 – 582
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