СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ДИМИТРОВГРАД
ГОДИНА V – БРОЈ 31

ДИМИТРОВГРАД, 21.05.2021.
СТРАНА 1

САДРЖАЈ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
1. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2021.
годину....................................................................................................................................2
2. Одлука о постављању споменика Ћирилу и Методију.....................................................3
3. Решење о усвајању информације о степену усклађености планираних и
реализованих активности из Програма пословања јавног предузећа «Комуналац»
Димитровград за период 01.01.2021. до 31.03.2021. године............................................4
4. Одлука о начину континуираног изјашњавања корисника комуналних услуга..............5

Број 31. 21.05.2021. године „Службени лист општине Димитровград“

СТРАНА 2

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018) и 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
и
113/2017,95/2018,31/2019 и 72/2019 и 149/2020) и члана 40. став 1. тачка 29) Статута
општине Димитровград, („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19), Скупштина општине
Димитровград, на седници одржаној дана 21.05.2021. године, донела је
ОДЛУКУ
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2021.
ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Димитровград за 2021. годину („Сл. лист општине
Димитровград“, бр. 57/20 и 28/21) члан 10. Приходи - мења се и гласи:
-

Текући наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа општине
износ од 20.000.000,00 динара мења се на 27.980.000,00 динара;

-

Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина износ од 40.603.000,00
динара мења се на 47.293.000,00. динара.
Члан 2.

У Одлуци о буџету општине Димитровград за 2021. годину („Сл. лист општине
Димитровград“, бр. бр. 57/20 и 28/21) члан 8. Расходи - мења се и гласи:
-

раздео 5, Општинска управа , Функција 620 развој заједнице,програмска активност
1101 0001,позиција 99,економска класификација 511 зграде и грађевински објекти
укупан износ од 24.000.000,00 динара мења се на 25.000.000,00 динара(24.000.000,00 динара из извора финансирања 01- средства из буџета и 1.000.000,00
динара из извора финансирања 07 – средства из осталих извора);

-

раздео 5, Општинска управа , глава 5.02 Центар за културу, Функција 820 услуге
културе, Пројекат 1201-5004 - Реконструкција и санација центра за културу , позиција
152, економска класификација 511 зграде играђевински објекти, укупан износ од
1.000.000,00 динара мења се на 14.670.000 динара и то: 7.690.000,00 динара из
извора финансирања 01- средства из буџета и 6.980.000,00 динара из извора
финансирања 07 – средства из осталих извора).
Члан 3.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Димитровград“ и доставити
Министарству финансија.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања, а примењиваће се
од 01.01.2021. године.
Број: 06-88/2021-17/7-1
У Димитровграду, 21.05.2021.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДЕСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 146.став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број
72/09, 81/09 - исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др.закон и 9/20 ), члана 32. став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Димитровград („Службени
лист општине Димитровград бр. 6/19) Скупштина општине Димитровград на седници
одржаној дана 21.05.2021. године, доноси
ОДЛУКУ
О ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕНИКА ЋИРИЛУ И МЕТОДИЈУ
Члан 1.
Поставља се споменик словенским просветитељима Ћирилу и Методију.
Споменик се поставља на локацији у дворишту гимназије "Св. Кирило и Методије" у
Димитровграду, у ул. Ћирило и Методије, бр.12, на делу кат. парцеле бр. 402, КО
Димитровград.
Члан 2.
Идејно решење споменика је ауторско дело академских вајара из Р.Бугарске,
Валентина и Камена Старчева, и то скулптура у бронзи, висине 230cm на постаменту од
гранита величине 200 х 160 cm и висине 100 cm.
Члан 3.
Споменик се израђује средствима донатора, а партер око споменика уређује се
средствима из буџета општине Димитровград.
Члан 4.
О спровођењу ове Одлуке стараће се организациона јединица општинске управе
надлежна за послове урбанизма.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Димитровград“.

Број: 06-88/2021-17/7-2
У Димитровграду, 21.05.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 63. став 2. и 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник
РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др закон, 101/2016 – др. закон и 47/18) и члана 40. став
1. тачка 68) Статута општине Димитровград (“Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/2019),
Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана 21.05.2021. године донела је:
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЕРИОД 01.01.2021. ДО 31.03.2021. ГОДИНЕ
Члан 1.
Усваја се информација о степену усклађености планираних и реализованих
активности из програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ Димитровград за период
од 01.01.2021. до 31.03.2021. године – I квартал - извештај ЈП „Комуналац“ Димитровград,
бр. 986-1/21 од 28.04.2021. године, усвојен Одлуком Надзорног одбора Н.О бр. 945-1/21 која
је донета на седници дана 29.04.2021. године.
Члан 2.
Информација је саставни део овог Решења.
Члан 3.
Ово Решење и информацију доставити Министарству привреде.
Члан 4.
Решење објавити у „Службеном листу општине Димитровград“.

Број: 06-88/2021-17/7-3
У Димитровграду, 21.05.2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима (,,Службени гласник РС“, број
88/2011,104/2016 и 95/2018) и члана 40. став 1. тач. 6. и тач. 20. Статута општине
Димитровград (,,Службени лист општине Димитровград“ бр. 6/19), Скупштина општине
Димитровград, на седници одржаној дана 21.05.2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ КОНТИНУИРАНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА
КОРИСНИКА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
Члан 1.
Овом одлуком одређује се начин континуираног изјашњавања корисника комуналних
услуга о квалитету пружања комуналних услуга од стране вршилаца комуналних услуга.
Изјашњавање корисника комуналних услуга врши се једном годишње, најкасније до
31. октобра за текућу годину.
Члан 2.
Корисници комуналних услуга изјашњаваће се , о квалитету пружених услуга, анкетом
(попуњавањем упитника) коју ће спроводити вршилац комуналне услуге.
Изјашњавање ће се спроводити најмање једном годишње.
О исходу изјашњавања корисника комуналних услуга вршилац ће обавестити
оснивача у свом редовном годишњем извештају.

Члан 3.
Изјашњавање се врши попуњавањем упитника, применом једне или више метода
анкетирања (онлајн упитник, анкета „од врата до врата“, на штандовима у центру општине
или на другим фреквентним локацијама, у просторијама месних заједница, у шалтер салама
или наплатним местима вршиоца делатности и слично).






Члан 4.
Упитник се израђује у електронској и/или штампаној форми и обавезно садржи:
питања везана за кључне елементе комуналне услуге о којој се спроводи
изјашњавање (квалитет и обим услуге, доступност, благовременост, учесталост,
поступање по приговорима, цена услуге и слично),
податке о полу, старости, месту становања и другим критеријумима за одређивање
узорка испитаника за ту услугу и
простор за додатне напомене и запажања корисника комуналне услуге.

Члан 5.
Изјашњавање је анонимно и добровољно.
Лица која врше анкетирање ни на који начин не могу захтевати од корисника да
попуне упитник уколико они то не желе.
Члан 6.
Изјашњавање корисника комуналних услуга спроводи радна група за спровођење
изјашњавања (у даљем тексту: Радна група), коју решењем образује Општинско веће за
текућу годину.
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Решењем из става 1. овог члана именују се председник и чланови Радне групе, ближе се
одређују њени задаци и рокови за извршење тих задатака, као и начин обављања
административно- техничких послова за потребе Радне групе.
Просторне, техничке и друге услове за рад Радне групе обезбеђује Општинска управа.









Члан 7.
Радна група:
утврђује текст упитника за сваку комуналну делатност посебно, по претходно
прибављеном мишљењу Општинског већа и вршиоца комуналне делатности,
предлаже Општинском већу време спровођења изјашњавања, метод прикупљања
података и број и структуру испитаника за свако изјашњавање посебно,
одређује врсту и динамику активности које се спроводе у поступку изјашњавања
корисника, за свако изјашњавање посебно,
прикупља, обрађује и анализира податке из попуњених упитника,
сумира резултате изјашњавања за сваку комуналну услугу посебно и даје процену
задовољства корисника квалитетом те услуге на основу прикупљених података,
сачињава извештај о спроведеном изјашњавању корисника и резултатима изјашњавања
и
врши и друге послове утврђене актом о образовању Радне групе.

Члан 8.
Радну групу чине:
- један запослени у организационој јединици Општинске управе надлежној за
комуналне делатности,
-

један запослени у организационој јединици Општинске управе надлежној за
информисање и односе са јавношћу,

-

један запослени у организационој јединици Општинске управе надлежној за послове
статистике,

-

по један представник сваког вршиоца комуналне делатности, с тим што у раду Радне
групе учествује само члан који је запослени код вршиоца оне комуналне делатности
која је предмет изјашњавања,

-

један комунални инспектор,

-

један представник удружења за заштиту потрошача и

-

члан Општинског већа задужен за комуналну област.
o

Чланови Радне групе који су запослени у Општинској управи именују се на
предлог начелника Општинске управе, а представници вршиоца комуналне
делатности и удружења за заштиту потрошача на предлог надлежног органа
вршиоца делатности, односно удружења.

o

Општинско веће може именовати и друга лица као чланове радне групе, уз
сагласност тих лица.

o

Радна група се образује за спровођење изјашњавања за сваку годину с тим
што се иста лица могу именовати више пута, без ограничења.
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Члан 9.
Општинско веће посебним актом одређује почетак и трајање изјашњавања корисника
за сваку комуналну услугу, односно за групу комуналних услуга које обавља један вршилац
делатности, одређује начин, рокове и методе спровођења изјашњавања и минимални број
испитаника (који не може бити мањи од 10% од укупног броја корисника) водећи рачуна да
буду обухваћени корисници различите старости, пола, степена образовања, места
становања и др.
Члан 10.
Обавештење о спровођењу изјашњавања објављује се на интернет презентацији
општине, на огласној табли органа општине, у дневним/недељним новинама које се
дистрибуирају на територији општине и на други погодан начин, најкасније 15 дана пре
почетка анкетирања.
Обавештење из става 1. овог члана обавезно садржи следеће информације:
- датум почетка и завршетка изјашњавања корисника путем упитника;
- кратак опис метода прикупљања упитника;
- обавештење о анонимности и добровољности учешћа у испитивању;
- податак о томе где корисници могу да преузму упитник и интернет адресу, односно,
линк на коме корисници могу преузети електронску верзију упитника;
- податак о томе на који начин корисници могу да доставе попуњен упитник;
- контакте за пружање информација о спровођењу изјашњавања и
- рок за објављивање извештаја о спроведеном испитивању и начин на који корисници
могу да преузму извештај.
Члан 11.
Попуњавање упитника обавља се у временском периоду одређеном актом из члана
9. ове одлуке, који не може бити краћи од 15 дана ни дужи од 30 дана.
Радна група прикупља попуњене упитнике, обрађује податке по сваком елементу
упитника (за свако питање посебно, према полу, старости, месту становања и другим
критеријумима за одређивање узорка) и утврђује резултате изјашњавања по тим
елементима и збирно.
Члан 12.
Радна група сачињава извештај о спроведеном изјашњавању корисника и
резултатима изјашњавања (у даљем текту: Извештај), у року од 15 дана од дана завршетка
изјашњавања.
Извештај обавезно садржи:
-

податке о времену спровођења и циљевима изјашњавања,
податке о броју и структури испитаника,
опис коришћених метода за прикупљање података,
резултате изјашњавања детаљно исказане по свим елементима
појединачно и збирно,
процену задовољства корисника пружањем комуналне услуге.

упитника

Извештај може да садржи и препоруке за отклањање недостатака у пружању
комуналне услуге.
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Извештај се доставља:
- вршиоцу делатности који пружа комуналну услугу која је предмет
изјашњавања,
- Општинском већу,
- Скупштини општине и
- организационим јединицама Општинске управе надлежним за комуналне
делатности, информисање и инспекцијске послове.
Члан 13.
Извештај из члана 12. ове одлуке објављује се на интернет презентацији општине и
интернет страници вршиоца делатности у року од пет дана од дана достављања.
Члан 14.
Средства за спровођење изјашњавања корисника комуналних услуга обезбеђују се у
буџету општине Димитровград.
Члан 15.
Општинско веће донеће решење о образовању и именовању Радне групе у року од
15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 16.
Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга такви да већина
корисника није задовољна пруженом комуналном услугом одређеног вршиоца комуналне
делатности, Општина Димитровград покреће поступак преиспитивања рада тог вршиоца
комуналне делатности и налаже му да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању
корисника у року који не може бити дужи од 90 дана.
Члан 17.
Уколико вршилац комуналне делатности не поступи у складу са предходним чланом у
погледу отклањања недостатака квалитета пружене комуналне услуге, Општина
Димитровград може поверити обављање комуналне делатности другом вршиоцу комуналне
делатности који испуњава услове у складу са Законом о комуналним делатностима.
Члан 18.
Вршилац комуналних услуга у смислу ове Одлуке је ЈП „Комуналац“ Димитровград.
Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу
општине Димитровград“.
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