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На основу члана 10. став 1. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине 
Димитровград“, бр. 6/19), члана 2. став 1. и 3. и члана 3. Одлуке о општинским наградама и 
признањима поводом празника општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 61/06 и 
108/16) и члана 1. и члана 2. став 1. и 3. Правилника о додели награда и признања поводом 
празника Општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 61/06 и 108/16), Скупштина 
општине Димитровград на седници, одржаној 21.09.2020. године донела је 
 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ОПШТИНСКЕ НАГРАДЕ ПОВОДОМ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
Члан 1. 

 
Општинска награда поводом празника oпштине Димитровград – Рождество Пресвете 

Богородице додељује се МИЛОШУ ЂУРЂЕВСКОМ за изузетну посвећеност у обављању 
радних задатака на побољшању квалитета животне средине, у виду златника, округлог облика, 
пречника 3 cm, финоће 14к - 585, тежине 16 грама. На лицу златника је грб општине 
Димитровград са текстом исписаним око грба, на српском језику „Рождество Пресвете 
Богородице“ и на бугарском језику „Рождество на Пресвета Богородица“. Испод грба Општине је 
угравирана година за коју се златник додељује. 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли 
Скупштине општине Димитровград и у „Сл. лису општине Димитровград“. 

 
 

Број: 06-112/2020-17/1 

У Димитровграду, 21.09.2020. године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

 
                                                            ПРЕДСЕДНИК 
             Зоран Ђуров, с.р. 
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На основу члана 10. став 1. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине 
Димитровград“, бр. 6/19), члана 2. став 1. и 2. и члана 3. Одлуке о општинским наградама и 
признањима поводом празника општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 61/06 и 
108/16) и члана 1. и 2. став 1. и 2. Правилника о додели награда и признања поводом празника 
Општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 61/06 и 108/16), Скупштина општине 
Димитровград на седници, одржаној 21.09.2020. године донела је 
 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ОПШТИНСКИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ПРАЗНИКА  

ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

Члан 1. 
 Општинска признања поводом празника Општине Димитровград – Рождество Пресвете 
Богородице додељују се: 
 
 АМБАСАДИ РЕПУБЛИКЕ БУГАРСКЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ за донирана 
медицинска заштитна средства и хуманитарну помоћ општини Димитровград. 
 Амбасада Републике Бугарске у Републици Србији је са циљем сузбијања епидемије 
КОВИД 19 изазване коронавирусом донирала ковид амбуланти у Димитровграду заштитна 
одела највишег квалитета. Такође, за најугроженије становнике наше општине је обезбедила 
пакете хуманитарне помоћи, а све са циљем превазилажења негативних социо-економских 
последица пандемије. 
 Амбасада Републике Бугарске у Републици Србији пружа континуирану помоћ грађанима 
и организацијама са територије општине Димитровград кроз подршку разним пројектима преко 
програма за помоћ Бугарима у дијаспори. Важан је ослонац органима локалне самоуправе када 
је у питању очување и унапређење културе, образовања и службене употребе језика и писма. 
Пружа искрену и безрезервну подршку нашој земљи на путу ка чланству у Европској унији. 
 
 ДРАГУТИНУ ТОПИЋУ за допринос у развоју атлетике и промоцију атлетских 
манифестација на територији општине Димитровград. 
 Драгутин Топић је вишеструки шампион наше земље у скоку у вис. Светски је јуниорски 
шампион и власник светског јуниорског рекорда. Бивши је првак Европе и учествовао је на шест 
Олимпијских игара. Тренутно ради као атлетски тренер у свом клубу. Ожењен је супругом 
Биљаном и отац је две ћерке - Ангелине и Софије. 
 Више пута је учествовао на летњем атлетском митингу Џамп који се од 1995. године 
одржава у Димитровграду. Промотер је и тренер на кампу за скакаче Џамп камп који се од 2017. 
године одржава у Димитровграду. Промотер је митинга Лављи скок који је одржан 2019. и ове 
године. 
 Прави је и искрени пријатељ наше општине и локалног атлетског клуба чије такмичаре 
позива на све манифестације које организује. 
 
 ДОМУ ЗДРАВЉА ДИМИТРОВГРАД за допринос у развоју здравствене заштите и 
успешну борбу против коронавируса на територији општине Димитровград. 
 Дом здравља Димитровград као самостална установа постоји од 2007. године и обавља 
примарну здравствену делатност на територији општине Димитровград. Промовише здравље и 
пружа превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе услуге за све категорије 
становника из области опште медицине, педијатрије, гинекологије и акушерства,   хитне 
медицинске помоћu, поливалентне патронаже, здравствене неге, стоматологије, физикалне 
медицине и рехабилитације, радиолошке, ултразвучне и лабораторијске дијагностике. Такође, 
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пружа и услуге из области радиолошке дијагностике, физикалне медицине, офтамологије, 
онкологије, хирургије, интерне медицине и пнеумофизиолошке заштите. Током 2019 године је 
обавио око 80 000 прегледа и пружио око 20 000 услуга и анализа.  
 Са почетком пандемије коронавируса у оквиру Дома здравља Димитровград почела је са 
радом ковид амбуланта која свакодневно обавља прегледе пацијената код којих постоји сумња 
на инфекцију. Треба истаћи да ни један радник ове амбуланте није до сада заражен као и да све 
остале службе Дома здравља нормално функционишу упркос тешкој епидемиолошкој 
ситуацији. 
 
 ОПШТИНСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦРВЕНОГ КРСТА ДИМИТРОВГРАД за постигнуте 
резултате у хуманитарном раду на територији општине Димитровград. 
 Општинска организација Црвеног крста Димитровград је најстарија хуманитарна 
организација на територији општине Димитровград, а њене свакодневне активности 
дефинисане су програмом рада. 
 У условима пандемије коронавируса Црвени крст Димитровград је спровео низ акција 
помоћи локалним становништву, али и осталим грађанима наше земље као и онима који 
пролазе кроз наш град у својству миграната. 
 Имајући у виду велике потребе за крвном плазмом која се користи у лечењу оболелих од 
коронавируса, Црвени крст Димитровград је са својим волонтерима спровео три акције 
добровољног давања крви. 
 Црвени крст Димитровград је поделио на стотине пакета хране и хигијене грађанима 
Димитровграда захваљујући помоћи коју су обезбедили Црвени крст Србије, Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Амбасаде Р. Бугарске у Р. Србији, компанија 
Лидл, Швајцарска агенција за развој и сарадњу и многи други. 
 
 КК ДИМИТРОВГРАД за допринос у развоју спорта и промоцију кошарке на 
територији општине Димитровград. 
 Кошаркашки клуб Димитровград је основан 1945. године и ове године обележава 75 
година рада и постојања. Један је од четири најстарија клуба у бившој Југославији о чему 
сведочи сећање Небојше Поповића, легенде и стожера југословенске кошарке, објављено у 
дневном листу Политика. Прва гостујућа екипа у тадашњем Цариброду је била екипа КК Црвена 
звезда, јер у то време није имала са ким да се такмичи, а заједно са Радничким из Београда 
поново гостује 1963. године на отварању кошаркашког терена у СЦ Парк. 
 КК Димитровград је дуги низ година био промотер кошарке и расадник талената у овом 
делу Србије, а многи његови играчи су у наставку каријере наступали за клубове вишег ранга 
као што су Беко, Студент и Пирот. Овај клуб се поноси и репрезентативцима у млађим 
категоријама који су наступали за националне селекције држава из региона. 
 Дуги низ година успешно организује кошаркашку манифестацију под називом Дани 
кошарке. 

Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли 
Скупштине општине Димитровград и у „Сл. лису општине Димитровград“. 

 
Број: 06-112/2020-17/2 

 У Димитровграду, 21.09.2020. 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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