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На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине („Службени 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), и 32 став1 тачка 4 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" 
бр.129/07 и 83/14) и члана 41 став 1 тачка 5 Статута општине Димитровград ("Сл. лист града 
Ниша" бр.28/14 – пречишћен текст и 72/15), Сагласности Министарства заштите животне 
средине (бр.: 401-00-417/2020-02 од 19.03.2020. год) и, Националног програма заштите животне 
средине („Службени гласник РС“, бр.12/10) Скупштина општине Димитровград на седници 
одржаној дана 29.05.2020. године донела је 
 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2020 ГОДИНУ 
 

I.  
Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за 

активности (планова, програма, пројеката и других активности) које се током 2020. године 
планирају у области заштите и унапређења животне средине.  

За реализацију овог Програма планирају се средства из буџета Општине Димитровград у 
укупном износу од 16.700.000,00 динара, програмске активности 0001 Управљање заштитом 
животне средине, шифра функционалне класификација 560, Одлуке о буџету општине 
Димитровград за 2020  годину (Службени лист Општине Димитровград 29/2019). 

Предлог Програма је у складу са активностима ЛЕАП-а за општину Димитровград, 
усвојен Одлуком (бр.:06–184/05–I/15–15 од 01.02.2006.год.), на седници СО-е Димитровград и 
Планом интегралног управљања комуналним отпадом за општину Димитровград 2011-2021 год. 
усвојен Одлуком (бр.:06-15/11-I/22-1 од 31.03.2011.год.). 

 
II.  

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

Контрола квалитета чинилаца животне средине (мониторинг) 
– 2.100.000,00 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. 
 У току 2020 године планира се праћење стања животне средине у складу са Законом о 
заштити животне средине (члан 69-73) и посебним законима и то: 

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

1. Контрола квалитета ваздуха на територији општине Димитровград – 1.000.000,00 РСД. 
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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 министарства надлежног за 
послове заштите животне средине, а која ће бити изабрана кроз поступак јавне набавке. 
 Контрола квалитета ваздуха на територији општине Димитровград у 2020. године 
вршиће се на следећим локацијама:  

 Гранични прелаз „Градина“  – у периоду мај – октобара 2020.  
 Центар града (зграда Општине Димитровгра – у периоду април 2020 - март 2021. 
 Радна зона „Белеш“– у  периоду од 30 дана пре почетка рада и у периоду 30 дана након 

почетка рада прве фабрике. 
 

2. Контрола површинских вода на територији општине Димитровград – 100.000,00 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), Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним 
водама и седименту и роковима за њихово достизањевода („Службени гласник РС“, број 50/12) 
и националним стандардима из области испитивања вода. 
 Контрола квалитета површинских вода на територији општине Димитровград у 2020. 
године вршиће се на локацији вештачких акумулација „Сават I“ и „Сават II„. као и на реци  
Нишави.  Контрола ће се обавити четири пута током 2020 године у месецима: март, јуни, 
октобар и децембар. 
 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 Нишавеодносно обрада и анализа података, као и 
провера валидности резултата добијених мерењем и/или узимањем узорака и интерпретација 
резултата извршићеакредитована стручна организација која испуњава прописане услове и 
поседује одговарајућу дозволу министарства надлежног запослове 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. 
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 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 2020. године ће се обављати у 
оквиру следећих локалитета: 

a) зона санитарне заштите изворишта „Ивкове воденице“ и „Пртопопинске воденице“, 
b) зона утицаја постојеће несанитарне депонија „Козарица“, 
c) зона утицаја постојећег пречишћивача отпадих вода у насељу Белеш,  
d) 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). 

e) 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. Мониторингбукеуживотнојсредини 200.000,00 РСД. 
 
На основу Закона о заштити животне средине (Сл.гл.РС 135/04,36/2009,14/2016, 76/2018, и 

95/2018, члан 69 и члан 70) јединице локалне самоуправе обезбеђују контролу и мониторинг 
животне средине. 

Мониторинг буке врши се систематским мерењем, оцењивањем или прорачуном одређеног 
индикатора буке, у складу са Закон о заштити од буке у животној средини Сл.гл.РС 36/2009 и 
88/2010  (члан 8 и члан 23). 
 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 2020. године 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, кампови 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 

местоиспред „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.  
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 Индустријска зона – мерно место насеље Белеш. 
 

5. Набавка апарата за узорковање ваздуха  – 400.000,00 РСД. 
 
 Набавка апарата за узорковање ваздуха – осмоканални дволинијски микроконтролерски 
узоркивач. Апарат за узорковање ваздуха представља аутоматски стационарни уређај, 
намењен за узимање узорака ваздуха при континуалном праћењу у радној и животној средини.  
 Апарат за узорковање ваздуха користиће се као стационарни уређај за контролу 
квалитета ваздуха у сарадњи са Заводом за јавно здравље Пирот. Набавка апарата спровешће 
се у складу са Законом о јавним набавкама. 
 

Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте. 
–14.600.000,00 РСД 

 
Средствима планираним у разделу „Подстицајне, превентивне и санационе програме и 

пројекте“ планира се реализацијаследећих активности: 
 

1. Програм за суфинансирање активности заштите ваздуха смањењем утрошка 
енергената за грејање стамбених објекта– 8.600.000,00 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 постији топлана којом се омогућује централно грејање и могућности 
коришћења природног гаса, стамбени објекти за чије се грејање користе чврста горива имају 
индивидуална ложишта. 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.  
 Програмом за суфинансирање активности заштите ваздуха смањењем утрошка 
енергената за грејање стамбених објекта, подржаваће се активности које се спроводе од 
стране власника објеката приликом: 

 извођење грађевинских радова на постојећим стамбеним зградама – постављање 
термоизолационог слоја и замена фасадне столарије; 

 замене старих грејних тела, горионика и инсталација са новим који имају мањи утрошак 
коришћених енергената. 

 Средња старост стамбених објеката на територији општине је око 40 година, и готово 
сви су грађени без коришћења термоизолације. Поред тога велики број објеката је са 
оштећеним фасадама и старом неадекватном столаријом које допунски доводи до губитка 
топлотне енергије и потребом за коришћење веће количине енергената за грејање. Додела 
подстицајних средстава обавиће се у складу са Програмом за суфинансирање активности 
заштите ваздуха смањењем утрошка енергената за грејање стамбених објекта, а на основу 
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јавно расписаног конкурса од стране Општине Димитровград. Програм за суфинансирање 
активности заштите ваздуха смањењем утрошка енергената за грејање стамбених објекта, 
одредиће приоритетне зоне становања на основу спроведеног мониторинга ваздуха који ће се 
спровести током 2020 године. 

 
2. Програм чишћења дивљих депонија – 500.000,00 РСД. 
 
 Програм чишћења дивљих депонија реализоваће се у сарадњи са ЈП „Комуналац“ из 
Димитровграда.Планирано је да се у складу са Локалним планом управљања отпадом и 
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“ из Димитровграда, која има искључиво 
право обављања комуналне делатности управљања комуналним отпадом, треба да доведе до 
трајног решења проблема. 
 
3. Програм пошумљавања – 500.000,00 РСД. 
 
 Програм пошумљавања спроводи се као активност у циљу адаптације на климатске 
промене. 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, 
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 2019 године). 
 
 Програм Израда подземног катастра канализационе мреже II фаза – 5.000.000,00 РСД. је 
активност из 2019 године. Током 2019 године спроведена је јавна набавка за избор извршиоца. 
Током 2020 године спровешће се избор извршиоца у складу са Законом о јавним набавкама и 
са истим ће бити потписан уговор о изради Катасра канализационе мреже.  

 
III.  

 Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, вршиће се у 
зависности од прилива средстава прикупљених у складу са приливом наменских уступљених 
средстава у складу са Законом о заштити животне средине ("Сл. гласник РС" , бр. 135/2004, 
36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 
– др. закон и 95/2018 – др. закон). 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. 

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

V.  
 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. 
 

VI.  
 Општина Димитровград финансираће програме на основу уговора или споразума о 
финасирању. Одобрење за финасирање сваког појединачног програма одобрава Председник 
општине Димитровград. 
 

VII.  
 Реализацију овог Програма, као и надзор над извршавањем уговорених обавеза и 
реализацијом појединачних програма и пројеката, спроводи Одељење за буџет и финансије, 
Општинске управе Општине Димитровград. 
 
 
Број: 06-58/2020-17/38-1 
- У Димитровграду, 29.05.2020.године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

         ПРЕДСЕДНИК 
         Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 4) а у вези са чланом 20. става 1. тачке 7. Закон о 
локалној самоуправи, („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) 
и на основу члана 40. став 1. тачка 4) Статута општине Димитровград („Сл. лист општине 
Димитровград“, бр. 6/19), члана 3. став 3. и члана 7. Одлуке о формирању буџетског фонда за 
привредни развој општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 103/13 и 28/14), 
Скупштина општине Димитровград, дана 29.05.2020. године, донела је 

 
ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА 

РАДА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ 
ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
I ПРЕДМЕТ 

Програмом o изменама Програма рада Буџетског фонда за привредни развој општине 
Димитровград за 2020. годину (у даљем тексту: Фонд) општине Димитровград утврђују се 
намене и начин коришћења буџетскког  фонда за развој привреде у оквиру буџета општине 
Димитровград у износу од 10.900.000,00 (десет милиона и деветсто хиљада), за активности од 
значаја за унапређење привреде на подручју општине Димитровград. 

II ПОДРЖАНЕ МЕРЕ 

У оквиру предвиђених средстава за 2020. годину планира се финансијска подршка 
следећих мера: 

1. Субвенционисање камате за кредитна задуживања привредних субјеката 

2. Подршка привредним субјектима за набавку опреме и инвестиционо улагање у објекат 

3. Подршка пољопривредним произвођачима субвенционисањем  доприноса радника.   

4. Подршка запошљавању сезонских радника 

Финансијска средства додељују се путем јавног конкурса, који расписује Председник 
општине Димитровград,а исти траје до утрошка средстава . 

III КОРИСНИЦИ 

За субвенцију могу конкурисати предузетници и привредна друштва која имају седиште и 
делатност обављају на територији општине Димитровград. Од субвенционисања изузимају се 
делатности које су наведене у Уредби о класификацији делатности под сектором А – 
пољопривреда и шумарство. 

IV НАМЕНА СРЕДСТАВА 

Средства из члана 1. овог Програма намењена су за: 

1. Субвенцију камате на кредите за обавезе које доспевају после 01.01.2020. године и 
чија је намена: 

1. Куповина, изградња, реконструкција и адаптација пословног простора на територији 
општине Димитровград; 

2. Куповина опреме за обављање привредне делатности; 
3. Ликвидност; 
4. Рефинансирање претходних кредита са неком од горе наведеном наменом. 
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За намену 3 и 4 могу конкурисати сви приврдни субјекти, с тим што привредни субјекти 
који нису радили за време ванредног станја  имају предност над привредним субјектима који су 
обављали своју делатност и за време ванредног стања. 

Корисник субвенције се обавезује да задржи број запослених од момента подношења 
пријаве за време коришћења подстицајних средстава из мере 1.  

Максимални износ кредитног задужења које је подржано овим програмом је до 50.000,00 
(словима: педесет хиљада) евра у динарској , или у вредности других иностраних валута. 

Максимални рок за који се одобрава субвенционисање камате је 5 година.  

Субвенција камате исплаћује се по плану исплате субвенције израђеним од стране 
Општине Димитровград. План исплате субвенције садржи следеће елементе: 

- номинална камата је уговорена камата на годишњем нивоу умањена за 5%. 

- период исплате и број ануитета подудара са планом отплате из уговора, с тим да се 
субвенција исплаћује само за рате доспеле након 01.01.2020. године 

- пропорционални метод обрачуна камате 

Без обзира на наведени број рата у години из уговора, исплата субвенције се врши 
једном годишње кумулативно за годину дана. 

Средства намењена за ову намену износе 2 400 000 динара. 

Средства из ове мере се не могу користити уколико је предметно кредитирање куповина 
парцела у радној зони Белеш, или куповина градског грађевинског земљишта које је у 
власништву општине Димитровград. 

 
2. Подршка привредним субјектима за набавку опреме, или инвестиционо улагање у 

објекат,а у сврху обављања регистроване делатности или самозапошљавања.  
Подржане активности у оквиру ове мере су: 

- Набавка нове опреме у сврху обављања регистроване делатности.  
- Инвестиционо улагање и реконструкција пословног простора у сврху обављања 

регистроване делатности.  

Износ субвенције у оквиру Мере 3 не може бити већи од 250.000,00 динара. уз обавезу 
сопственог учешћа најмање 30 % од додељене субвенције.Привредни субјекат који конкурише 
у обавези је да документује валидном документацијом уложена средства и то: 

- За случај набавке нове опреме прилаже се рачун за набављену опрему издат у 
текућој календарској години у којој је донешен програм.  

- За случај инвестиционог улагања у објекат прилаже се пројекат за реконструкцију и 
адаптацију, грађевинска дозвола, рачун за набавњени материјал ,или рачун 
регистрованог извођача радова издат у текућој календарској години у којој је 
донешен програм. 
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Привредни субјекти који конкуришу за средства из мере 3  се обавезују на запошљавање 
једног новог лица са евиденције Националне службе за запошљавање која имају пребивалиште 
на територији општине Димитровград најмање 6 месеци, на период од најмање 12 месеци,или 
да самозапошљавањем отпочне пословање предузеничке радње, са којим ће пословати 
најмање у периоду од 12 месеци.  

У случају да лицима која су упошљена кроз овај програм из неког разлога престане 
радни однос пре уговореног рока послодавац је дужан да упосли нова лица која испуњавају 
услове из претходног става,  до истека рока предвиђеног овим програмом и да о тој промени 
обавести канцеларију за локални економски развој при Општинској управи општине 
Димитровград.  

Максимални износ субвенције која може бити додељена у оквиру Мере 3 овог Програма 
износи 250.000,00 динара.  

Средства намењена за ову намену износе 1500.000,00 динара.  

 
3. Подршка пољопривредним произвођачима за запошљавање субвенционисањем 

расхода за порез на зараде и доприносе за обавезно социјално осигурање.  
Износ субвенције за запошљавање радника на регистрованим пољопривредним 

газдинствима у износу 30 % на бруто доприносе.  

Максимални број радника по регистрованом активном газдинству је 3 радника . 

Радници за које се даје субвенција морају имати пребивалиште на територији Општине 
Димитровград најмање 1 годину. 

Максимални број месеца за субвенције радника је шест месеци у календарској години . 

Послодавац се обавезује да радника држи у радном односу са непромењеним личним 
дохотком минимално још онолико месеци за колико је добио субвенцију ( минимално 1, 
максимално 6 месеци).  

Субвенција пореза и доприноса исплаћује се (једном годишње или квартално) за период 
за који је послодавац преузео обавезу.  

Субвенција је намењена послодавцима који обављају делатности из категорије А према 
Уредби о класификацији делатности као и регистрованим пољопривредним газдинствима.  

Средства намењена за ову намену износе 1 900.000,00 динара ,а конкурс се спроводи до 
утрошка средстава. 

4. Подршка запошљавању сезонских радника 
Износ субвенције за запошљавање сезонских радника за период од 3 месеца 

Подршка субвенционисањем расхода за минимални порез на зараде , доприносе и 
обавезно социјално осигурање уз услов да плата радника за којег се узима субвенција буде   20 
% већа од републичког минималног бруто доходака. 

Средства намењена за ову намену износе 1 100.000,00 динара ,а конкурс се спроводи до 
утрошка средстава. 
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6. Запошљавање радника 
Приликом коришћења мере 2,3, и 4 где је обавеза упошљавање радника за добијање 

одређене субвенције могу се урачунати и радници који су упошљени највише 30 дана пре него 
што је ова одлука ступила на снагу. 

Корисници субвенција по овом програму морају потписати изјаву за коришћење државне 
помоћи „de minimis“ на основу Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени лист 
РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014) 

 
V ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

Надзор и наменску контролу коришћења средстава врши Канцеларија за локални 
економски развој при Општинској управи општине Димитровград.  

 
Корисник средстава дужан је да представницима 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. 
 

VI ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА  

Одлуку о додели средставa за општинску субвенцију доноси Општинско веће 
Димитровград на предлог Комисије коју именује Општинско веће. 

Председник Општине Димитровград, на основу одлуке Општинског већа закључује 
уговор са Корисником субвенције. 

VII СТУПАЊЕ НА СНАГУ  

Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине 
Димитровград“. 

 

 

Број: 06-58/2020-17/38-2 
У Димитровграду, дана 29.05.2020. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
                                  
     ПРЕДСЕДНИК   
      Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“,6 бр. 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016), члана 3. Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласни РС“, бр. 24/2012, 
48/2015, 99/2015, и 42/2017), члана 40. став 1. тачка 38) Статута општине Димитровград („Сл. 
лист општине Димитровград“, бр. 6/19) и Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности 
у јавној својини Општине Димитровград непосредном погодбом („Сл. лист града Ниша“, бр. 
19/17), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана 29.05.2020. године, 
донела је 

 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ бр. 06-95/2018-17/26-10 од 23.10.2018. године  

О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ  
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 
 

Члан 1. 
У Одлуци  бр. 06-95/2018-17/26-10 од 23.10.2018. године о отуђењу непокретности у 

јавној својини Општине Димитровград непосредном погодбом, члан 3. мења се и гласи : 
 
„Понуђач из члана 1. став 1. диспозитива Одлуке бр. 06-95/2018-17/26-10 од 23.10.2018. 

године о отуђењу непокретности  у јавној својини Општине Димитровград непосредном 
погодбом - стана бр. 16 у стамбеној згради на кп.бр. 1292 КО Димитровград,  дужан је да у року 
од 90 дана од дана доношења Одлуке о измени и допуни претходно наведене одлуке, закључи 
уговор са Општином Димитровград о отуђењу непокретности.“ 

 
Члан 2. 

У свему осталом Одлука  бр. 06-95/2018-17/26-10 од 23.10.2018. године о отуђењу 
непокретности у јавној својини Општине Димитровград непосредном погодбом остаје 
непромењена. 
 

 
Члан 3.  

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

 
Брoj: 06-58/2020-17/38-3 
У Димитровграду, дана 29.05.2020. године. 

 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
    Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 26. став 1. тачка 3. и члана 27. став 9. Закона о јавној својини („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16 и 113/17) и члана 40. став 1. 
тачка 38) Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19), 
Скупштине општине Димитровград, на седници одржаној дана 29.05.2020. године, донела је: 

 
ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ                 
ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
Члан 1. 

        Покреће се поступак прибављања непокретности у јавну својину општине Димитровград из 
јавне својине Републике Србије, без накнаде. 
 

Члан 2. 
        Предмет прибављања из члана 1. ове Одлуке су катастарска парцела бр. 4734 КО 
Жељуша, остало земљиште, уписано у ЛН бр. 847 и катастарске парцеле бр.: 1623, 1625 и 
1624, градско грађевинско земљиште, уписане у ЛН бр. 466, и парцела број 889 из ЛН бр. 649 
све КО Димитровград, које су у јавној својини Републике Србије. 
 

Члан 3. 
        Ради преноса права својине на непокретности из члана 2. ове Одлуке у јавну својину 
општине Димитровград по окончању поступка код Дирекције за имовину Републике Србије и 
Владе Републике Србије извршити упис права својине код надлежног органа. 
 

Члан 4. 
           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Димитровград“. 
 
 
Број: 06-58/2020-17/38-4 
У Димитровграду, дана 29.05.2020. године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                                     Зоран Ђуров, с.р.         
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. у вези члана 20. став 1. тачка 7. и тачка 15 Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 
47/2018),  члана 4. Закона о контроли државне помоћи („Сл. гласник РС“ бр.73/2019), члана 95-
97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи ("Сл. гласник РС", бр. 13/2010, 100/2011, 
91/2012, 37/2013 и 97/2013) и члана 40. став 1. тачка  23) Статута општине Димитровград („Сл. 
лист општине Димитровград 6/19), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној 
дана 29.05.2020. године донела је  
 

ОДЛУКА ПОТВРЂИВАЊУ ЗАКЉУЧКА О ДОДЕЛИ ПОМОЋИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМАКОЈИ КОРИСТЕ ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ВЛАСНИШТВУ 

ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

Члан 1.  
Овом Одлуком потврђује се Закључак Штаба за ванредне ситуације општине 

Димитровград бр. 06-42/2020-17/2-8 од 21.04.2020. године. 
Члан 2 . 

Саставни део ове Одлуке је Закључак Штаба за ванредне ситуације општине 
Димитровград бр. 06-42/2020-17/2-8 од 21.04.2020. године. 

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу осмог дана  од дана објављивања у „Сл. листу општине 

Димитровград“ 
 

Брoj: 06-58/2020-17/38-5 
У Димитровграду, 29.05.2020. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Зоран Ђуров, с.р.     
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На основу Закона о одбрани  („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/09 – др. Закон, 104/09 – др. Закон, 
10/15 и 36/18) и чл. 41. ст. 1. тач. 5 и чл. 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.), чл. 13. Закона о заштити 
становништва од заразних болести(„Сл. гласник РС“ бр. 15/2016.), Одлуке о проглашењу 
ванредног стања на територији Републике Србије, („Сл. гласник РС“ бр. 29/2020.)и чл. 4. Закона 
о контроли државне помоћи („Сл. гласник РС“ бр.73/2019), чл. 95-97 Уредбе о правилима за 
доделу државне помоћи ("Сл. гласник РС", бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 и 97/2013), 
На телефонској седници штаба за ванредне ситуације у општини Димитровград, одржаној дана 
21.04.2020. године доноси следећи : 
 

З А К Љ У Ч А К 
1. Овим Закључком одобрава се давање државне помоћи у виду ослобођења од плаћања 

закупнине за време трајања ванредног стања, привредним субјектима, који на основу 
Одлуке Скупштине општине Димитровград и Уговора о закупу пословног простора, 
користе пословни простор у јавној својини општине Димитровград.  

2. Давалац помоћи мале вредности привредним субјектима из чл. 1 овог Закључка је 
општина Димитровград и она спада у државну помоћ мале вредности „de minimis“. 
Корисник  помоћи мале вредности из чл. 1 овогЗакључка су привредни субјекти који на 
основу Одлуке Скупштине општине Димитровград и Уговора о закупу пословног 
простора, користе пословни простор у јавној својини општине Димитровград.  

3. Циљ доделе ове помоћи је помоћ привредним субјектима у превазилажењу економских 
и финансијских потешкоћа проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 
изазване вирусом SARS-CoV-2. 

4. Државна помоћ одобрава се за ослобођење од плаћања закупнине за период трајања 
ванредног стања.  

5. Обавезује се надлежна служба Општинске управе општине Димитровград да одреди 
тачан износ државне помоћи и припреми Анекс уговора о закупу за све Кориснике. Лице 
овлашћено за закључивање Анекса уговора о закупу  са  Корисником из чл. 2. Одлуке је 
Председник Општине Димитровград. 

6. Пре доделе помоћи, Корисник је дужан да у писаној форми обавести Даваоца о свакој 
другој „de minimis“ државној помоћи која му је додељена у текућој фискалној години и у 
предходне две фискалне године.  

7. Образац обавештења Корисника о раније примљеној државној помоћи саставни је део 
овог Закључка.  

8. ОвајЗакључак ступа на снагу даном доношења.  
 

Број: 06-42/2020-17/2-8 
Датум: 21.04.2020.године 
 
КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
Владица Димитров с.р. 
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ОБАВЕШТЕЊЕ 
подносиоца захтева о раније примљеној 

државној помоћи 
 
Назив подносиоца захтева: 
Место:     
Адреса:  
Матични број:  
ПИБ:  
 
 
У складу са чл. 95 ђ Уредбе о правилима за доделу државне помоћи(„Службени гласник РС“ 
број 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14) достављам 
 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
 

Да подносиоцу захтева, односно повезаном правном лицу __________________, МБ: 
________________ из Димитровграда, у текућој фискалној години и у претходне две фискалне 
године:  
 

1. НИЈЕ КОРИСТИО de minimis државна помоћ (државна помоћ мале вредности); 

 

2. КОРИСТИО ЈЕ de minimis државна помоћ (државна помоћ мале вредности); 

 
 

Назив државне 
помоћи 

Врста трошкова за 
које је помоћ 

одобрена 

Износ државне 
помоћи 

 

Давалац 
државне помоћи 

Датум добијања 
de minimis 

државне помоћи 
     

   
 

  

 
 
У Димитровграду       ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 
     М.П. 
Датум__________      _________________________ 
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На основу члана 63. став 2. и 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 32. став 1 тачка 6. 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 
68) Статута општине Димитровград (“Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19), Скупштина 
општине Димитровград на седници одржаној дана 29.05.2020. 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 01.01.2020. ДО 31.03.2020. ГОДИНЕ 
 

       Члан 1. 
 Усваја се информација о степену усклађености планираних и реализованих активности 
из програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ Димитровград за период од 01.01.2020. 
до 31.03.2020. године – I квартал -  извештај ЈП „Комуналац“ Димитровград усвојен Одлуком 
Надзорног одбора Н.О бр. 920-1/20 донетој на седници дана 20.05.2020. године. 
 
       Члан 2. 
 Информација је саставни део овог Решења. 
 
       Члан 3. 
 Ово Решење и информацију доставити Министарству привреде. 
 
       Члан 4. 

 Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Димитровград“. 
 
 
Број: 06-58/2020-17/38-6 
У Димитровграду, 29.05.2020. године.  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

             ПРЕДСЕДНИК 
                     Зоран Ђуров, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 23. 01.06.2020. године „Службени лист општине Димитровград“ СТРАНА 19 
 

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 и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 58) Статута 
општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19), Скупштине општине 
Димитровград, на седници одржаној дана 29.05.2020. године донела је 

 
 

   РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „8. СЕПТЕМБАР“ У ДИМИТРОВГРАДУ 
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. – 31.12.2019. ГОДИНЕ 

 
 

Члан 1. 
  Усваја се Финансијски извештај Предшколске установе „8. септембар“ у Димитровграду 
за период 01.01.2019. – 31.12.2019. године, бр. 04-325 од 13.05.2020. године. 
 

Члан 2. 
 Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине 
Димитровград“. 

 
 
 
Брoj: 06-58/2020-17/38-7 
У Димитровграду, 29.05.2020. године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

         ПРЕДСЕДНИК 
                             Зоран Ђуров, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 23. 01.06.2020. године „Службени лист општине Димитровград“ СТРАНА 20 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/2016 и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 58) и 68) Статута 
општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19), Скупштине општине 
Димитровград, на седници одржаној дана 29.05.2020. године донела је: 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2019. ГОДИНУ 

ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

Члан 1. 
 

 Усваја се Извештај о раду са финансијским извештајем за 2019. годину Центра за 
културу Димитровград, донет од стране Управног одбора Одлуком бр. 30-27.02.2020 од 
27.02.2020. године. 
 

Члан 2. 
 

 Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине 
Димитровград“. 

 
 

 
 
Број: 06-58/2020-17/38-8 
У Димитровграду, 29.05.2020. године.  
 
 
     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД  
 
 

ПРЕДСЕДНИК, 
                                                                                                                    Зоран Ђуров, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 23. 01.06.2020. године „Службени лист општине Димитровград“ СТРАНА 21 
 

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 и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 58) Статута 
општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19), Скупштине општине 
Димитровград, на седници одржаној дана 29.05.2020. године донела је 
 

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

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПИРОТ ЗА 2019. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
 

 Усваја се Извештај о раду Историјског архива Пирот са финансијским извештајем за 
2019. годину, донет од стране Управног и Надзорног одбора Установе, Одлуком бр. 161 на 
седници дана 12.02.2020. године. 
 

Члан 2. 
 

 Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Димитровград“. 
 
 
Брoj: 06-58/2020-17/38-9 
У Димитровграду, 29.05.2020. године.  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

                            ПРЕДСЕДНИК, 
                                         Зоран Ђуров, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Број 23. 01.06.2020. године „Службени лист општине Димитровград“ СТРАНА 22 
 

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 и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 68) Статута 
Општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19) Скупштина општине 
Димитровград, на седници одржаној дана 29.05.2020. године донела је 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНУ 

ДИМИТРОВГРАД  СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2019. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
 

 Усваја се Извештај о раду Центра за социјални рад за општину Димитровград за 2019. 
годину, са финансијским извештајем, донет Одлуком Управног одбора установе, бр. Р.О. 
33/2020 од 15.05.2020. године. 
 

Члан 2. 
 

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

 
 
Број: 06-58/2020-17/38-10 
У Димитровграду, 29.05.2020. године.  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 
                            ПРЕДСЕДНИК, 
                              Зоран Ђуров, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 23. 01.06.2020. године „Службени лист општине Димитровград“ СТРАНА 23 
 
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/2016 и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 58) и 68) Статута општине 
Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19), Скупштине општине Димитровград, 
на седници одржаној дана 29.05.2020. године донела је: 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ У 2019. ГОДИНИ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ДЕТКО 

ПЕТРОВ“ ДИМИТРОВГРАД СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ 
 
 

Члан 1. 
 

 Усваја се Извештај о раду у 2019. години Народне библотеке „Детко Петров“ 
Димитровград са финансијским извештајем, донет од стране Управног одбора Одлуком бр. 27-
15/05-2020 од 15.05.2020. године. 
 

Члан 2. 
 

 Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине 
Димитровград“. 

 
 

 
Број: 06-58/2020-17/38-11 
У Димитровграду, 29.05.2020. године.  
 
 
     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД  
 
 

ПРЕДСЕДНИК, 
                                                                                                                     Зоран Ђуров, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 23. 01.06.2020. године „Службени лист општине Димитровград“ СТРАНА 24 
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/2016 и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 58) и 68) Статута 
општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19), Скупштине општине 
Димитровград, на седници одржаној дана 29.05.2020. године донела је: 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ 

УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ  „СПОРТСКО ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ЦАРИБРОД“  
ДИМИТРОВГРАД СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
 

 Усваја се Извештај о раду и пословању Установе за спорт и туризам „Спортско 
туристички центар Цариброд“ Димитровград са финансијским извештајем за 2019. годину, 
донет од стране Управног одбора установе Одлуком бр. 155-5/2020 од 28.02.2020. године. 
 

Члан 2. 
 

 Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине 
Димитровград“. 
 

 
 
Број: 06-58/2020-17/38-12 
У Димитровграду, 29.05.2020. године.  
 
 
     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД  
 
 

ПРЕДСЕДНИК, 
                                                                                                                     Зоран Ђуров, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 23. 01.06.2020. године „Службени лист општине Димитровград“ СТРАНА 25 
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/2016 и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 58) и 68) Статута 
општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19), Скупштине општине 
Димитровград, на седници одржаној дана 29.05.2020. године донела је: 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦРВЕНОГ КРСТА ДИМИТРОВГРАД СА ФИНАНСИЈСКИМ 

ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2019. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
 

 Усваја се Извештај о раду Црвеног крста Димитровград са финансијским извештајем за 
2019. годину, донет од стране Управног одбора Одлуком бр. 3/20 од 10.03.2020. године. 
 

Члан 2. 
 

 Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине 
Димитровград“. 

 
 
 

 
 
Број: 06-58/2020-17/38-13 
У Димитровграду, 29.05.2019. године.  
 
 
     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД  
 
 

ПРЕДСЕДНИК, 
                                                                                                                     Зоран Ђуров, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 23. 01.06.2020. године „Службени лист општине Димитровград“ СТРАНА 26 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр 129/07, 83/14 – 
др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 58) Статута општине 
Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19), Скупштина општине Димитровград, 
на седници одржаној дана 29.05.2020. године доноси: 
 
 

   РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

ЗА 2019. ГОДИНУ 
 
 
 

Члан 1. 
 

 Усваја се Извештај о раду Општинске управе општине Димитровград за 2019. годину, бр. 
02-134/2020-17/2 од 19.05.2020. године. 
 
 

Члан 2. 
 

 Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине 
Димитровград“. 

 
 
 
Брoj: 06-58/2020-17/38-14 
У Димитровграду, 29.05.2020. године.  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 
                            ПРЕДСЕДНИК, 
                              Зоран Ђуров, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 23. 01.06.2020. године „Службени лист општине Димитровград“ СТРАНА 27 
 
           

На основу члана 42. став 1. тачка 4) Закона о правима пацијената („Сл. гласник РС“ бр. 
45/13 и 25/19 – др. закон) и члана 40. став 1. тачка 58) и Статута општине Димитровград („Сл. 
лист општине Димитровград“, бр. 6/19), Скупштине општине Димитровград, на седници 
одржаној дана 29.05.2020. године донела је: 
 
 

   РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД  

ЗА 2019. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
 

 Усваја се Извештај о раду Савета за здравље општине Димитровград за 2019. годину, 
бр. 50-7/2020-17 од 18.02.2020. године. 
 

Члан 2. 
 

 Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. листу општине 
Димитровград. 
 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

 ПРЕДСЕДНИK, 
                                                                                                                     Зоран Ђуров, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 23. 01.06.2020. године „Службени лист општине Димитровград“ СТРАНА 28 
 
           

На основу члана 40. став 1. тачка 58) Статута општине Димитровград („Сл. лист општине 
Димитровград“, бр. 6/19), Скупштине општине Димитровград, на седници одржаној дана 
29.05.2020. године донела је: 
 
 

   РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ 

ДИМИТРОВГРАД ЗА 2020. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
 

 Даје се сагласност на План рада Савета за здравље општине Димитровград за 2020. 
годину, бр. 50-7/2020-17  од 02.03.2020. године. 
 

Члан 2. 
 

 Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. листу општине 
Димитровград. 

 
 

 
 
Број: 06-58/2020-17/38-16 
У Димитровграду, 29.05.2020. године.  
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

 ПРЕДСЕДНИK, 
                                                                                                                     Зоран Ђуров, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 23. 01.06.2020. године „Службени лист општине Димитровград“ СТРАНА 29 
 
 
 
             

На основу члана 20. став 1. и 3. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 
71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. 
закон), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоупарави („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 14) 
Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19) и члана 18. став 2. 
Одлуке о оснивању Установе за спорт и туризам “Спортско туристички центар Цариброд“ 
Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 61/16), Скупштина општина  Димитровград, на 
седници одржаној дана 29.05.2020. године донела је: 

 
   РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА  
УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ „СПОРТСКО ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ЦАРИБРОД“ 

ДИМИТРОВГРАД 
 

Члан 1. 
РАЗРЕШАВА СЕ, због истека мандата, Управни одбор Установе за спорт и туризам 

“Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград, именован Решењем о имановању 
чланова Управног одбора Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ 
Димитровград у следећем саставу: 

1. Никола Стојанов – председник, по занимању дипломирани инжењер технологије, из 
Димитровграда, ул. Најден Киров бр.39/4,испред оснивача; 

2. Сандра Митов Алексов – члан, по занимању дипломирани туризмолог, из 
Димитровграда, ул. Железничка бр. 4, испред оснивача; 

3. Ивица Марков – члан – члан, по занимању професор физичке културе и васпитања 
из Димитровграда, ул. Светосавска 25,  испред оснивача; 

4. Андријана Најденов – члан, по занимању дипломирани туризмолог из 
Димитровграда, ул. 8 март бр. 22,  из редова запослених, 

5. Дејан Цветков – члан, по занимању дипл. географ- туризмолог из Димитровграда, 
ул. Христо Смирненски 10, из редова запослених. 

Члан 2. 
ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Установе за спорт и туризам “Спортско туристички центар 

Цариброд“ Димитровград, у следећем саставу: 
1. Иван Денчев – председник, по занимању дипломирани правник, из Димитровграда, ул. 

Христо Ботев бр. 12, испред оснивача; 

2. Сандра Митов Алексов – члан, по занимању дипломирани туризмолог, из 
Димитровграда, ул. Железничка бр. 4, испред оснивача; 

3. Ивица Марков – члан – члан, по занимању професор физичке културе и васпитања из 
Димитровграда, ул. Светосавска 25,  испред оснивача; 

4. Дејан Цветков – члан, по занимању дипл. географ - туризмолог из Димитровграда, ул. 
Христо Смирненски 10, из редова запослених. 

5. Андријана Најденов – члан, по занимању дипломирани туризмолог из Димитровграда, 
ул. 8 март бр. 22,  из редова запослених, 
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Члан 3. 

Мандат именованог Управног одбора из члана 2. овог Решења траје четири године. 
 

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

 
 
 
Број: 06-58/2020-17/38-17 
- У Димитровграду, 29.05.2020. године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

         ПРЕДСЕДНИК 
                                                      Зоран Ђуров, с.р.                          
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На основу члана 20. став 1. и 3. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 
71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. 
закон), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоупарави („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 14) 
Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19) и члана 18. став 2. 
Одлуке о оснивању Установе за спорт и туризам “Спортско туристички центар Цариброд“ 
Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 61/16), Скупштина општина  Димитровград, на 
седници одржаној дана 29.05.2020. године донела је: 

 
   РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ „СПОРТСКО ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ЦАРИБРОД“ 

ДИМИТРОВГРАД 
 

Члан 1. 
РАЗРЕШАВА СЕ, због истека мандата, Надзорни одбор Установе за спорт и туризам 

“Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград, именован Решењем о именовању 
чланова Надзорног одбора Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар 
Цариброд“ Димитровград у следећем саставу: 

 
1. Габријела Тодоров – председник, по занимању економиста из Димитровграда, с. 

Лукавица,  испред оснивача, 

2. Данијела Еленков – члан, по занимању дипл. инжињер индустријског менаџмента из 
Димитровграда, ул. Београдска 15, испред оснивача, 

3. Марија Ставров – члан, по занимању координатор за истраживање тржишта, 
маркетинг и унапређење туризма из Димитровграда, с. Градиње,  из редова 
запослених. 

Члан 2. 
ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор Установе за спорт и туризам “Спортско туристички центар 

Цариброд“ Димитровград, у следећем саставу: 
1. Марина Димитријевић – председник, по занимању специјалиста струковни економиста 

из Димитровграда, с. Лукавица,  испред оснивача, 

2. Габријела Тододров – члан, по занимању економиста из Димитровграда, с. Лукавица,  
испред оснивача, 

3. Марија Ставров – члан, по занимању дипломирани географ - туризмолог из 
Димитровграда, с. Градиње,  из редова запослених. 
 

Члан 3. 
Мандат именованог Управног одбора из члана 2. овог Решења траје четири године. 

 
 
 
 
 
 



Број 23. 01.06.2020. године „Службени лист општине Димитровград“ СТРАНА 32 
 

 
Члан 4. 

Решење објавити у „Службеном листу општине Димитровград“. 
 

 
Број: 06-58/2020-17/38-18 
У Димитровграду, 29.08.2020. године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

         ПРЕДСЕДНИК 
                                                      Зоран Ђуров, с.р.                          
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На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), члана 32. 
став 1. тачка 9) Закона о локалној самоупарави („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 74) Статута општине 
Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19), Скупштина општина  Димитровград, 
на седници одржаној дана 29.05.2020. године донела је: 
 

   РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ГИМНАЗИЈЕ „СВ. КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“ ДИМИТРОВГРАД 
 

Члан 1. 
РАЗРЕШАВА СЕ Зоран Христов из Димитровграда, ул. Балканска бр. 104ц, дужности 

члана Школског одбора Гимназије „Св. Ћирило и Методије“ Димитровград, представник 
локалне самоуправе, због подношења оставке. 

 
Члан 2. 

ИМЕНУЈЕ СЕ Силвана Ставров из Димитровграда, ул. Детко Петров бр. 20, за члана 
Школског одбора Гимназије „Св. Ћирило и Методије“ Димитровград, представник локалне 
самоуправе, до истека мандата органа управљања именованог Решењем именовању чланова 
Школског одбора Гимназије „Св. Кирило и Методије“ у Димитровграду („Сл. лист града Ниша“, 
бр.134/16 и „Сл. лист општине Димитровград“, бр. 1/17 и 22/19). 

 
Члан 3. 

Решење објавити у „Службеном листу општине Димитровград“. 
 

 
Број: 06-58/2020-17/38-19 
У Димитровграду, 29.05.2020. 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 
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