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- На основу члана 4. Закона о основном образовању и васпитању („Сл. гласник 
РС“, бр. 55/2013, 101/2017, 10/2019 и 27/2018 - др. закон), члана 189. став 1. тачка 4) 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 63. Статута општине Димитровград 
(„Службени лист општине Димитровград“, бр. 6/19), члана 29. Одлуке о Општинском већу 
општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19) и члана 59. 
Пословника Општинског већа општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, 
бр. 22/20), Општинско веће општине Димитровград на седници, одржаној 30.09.2020. године 
донело је: 
 
 

ПРАВИЛНИК 
о условима и начину стицања права на накнаду трошкова превоза и смештаја за ученике 
основне и средње школе и накнаду трошкова превоза за децу предшколске установе са 

територије општине Димитровград 
 

Члан 1. 
 Овим Правилником се дефинишу услови и начин стицања права на накнаду трошкова 
превоза и смештаја за ученике основне и средње школе и права на накнаду трошкова превоза 
за децу предшколске установе чије је место пребивалишта у руралним деловима општине 
Димитровград, тамо где није организован редован линијски превоз. 
 

Члан 2. 
 Ученик стиче право на накнаду трошкова превоза, ако испуњава следеће услове: 

1. Да је редован ученик основне школе са територије општине Димитровград; 
2. Да је редован ученик средње школе са територије општине Димитровград, чија оба 

родитеља нису у радном односу, или су корисници новчане социјалне помоћи и да 
његови родитељи или старатељи немају пребивалиште, нити имају у власништву или са 
правом закупа стан на територији града или у селима на територији општине 
Димитровград где постоји редовни свакодневни линијски превоз; 

3. Да има примерно владање током године остваривања права из овог Правилника; 
4. Да преко својих родитеља или старатеља, код привредних друштава односно других 

правних лица, не остварује право на бесплатан превоз. 
 

Дете у предшколској установи стиче право на накнаду превоза, ако испуњава следеће 
услове: 

1. Да је полазник обавезног предшколског програма у предшколској установи са територије 
општине Димитровград.  

 

Изузетно од става 1 овог члана, право на накнаду трошкова превоза имају ученици 
основне и средње школе са сметњама у развоју и њихови пратиоци који основну или средњу 
школу похађају ван територије општине Димитровград.  
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Уколико више деце из једне породице похађа исту школу, накнаду трошкова превоза 
(гориво) породица остварује само за једно дете. 

 
Члан 3. 

Ученик стиче право на накнаду трошкова смештаја, ако испуњава следеће услове: 
1. Да је редован ученик основне школе; 
2. Да је редован ученик средње школе са територије општине Димитровград, чија оба 

родитеља нису у радном односу, или су корисници новчане социјалне помоћи; 
3. Да има примерно владање током године остваривања права из овог Правилника; 
4. Да његови родитељи или старатељи немају пребивалиште, нити имају у власништву или 

са правом закупа стан на територији града или у селима на територији општине 
Димитровград где постоји редовни свакодневни линијски превоз . 
 

Породица може користити само једну накнаду трошкова смештаја, уколико више деце из 
породице похађају школе у истом месту. 

Члан 4. 

Накнада трошкова смештаја одређује се до висине највишег неопорезованог износа, 
према Прегледу усклађених неопорезованих износа по Закону о порезу на доходак грађана, а 
тачан износ одредиће се закључком Општинског већа Општине Димитровград. 

Накнада трошкова превоза одређује се у износу од 10% од цене једног литра погонског 
горива по пређеном километру.  

Члан 5. 

У току школске године ученик не може истовремено користити право накнаде трошкова 
смештаја и трошкове превоза.  

Члан 6. 

Решење о признавању права на накнаду трошкова смештаја или превоза доноси 
надлежна служба дечје заштите при Општинској управи Димитровград. 

Члан 7. 

За признавање права на накнаду трошкова превоза или смештаја, родитељ или 
старатељ ученика из чл. 2 и 3 овог Правилника подноси надлежној служби дечје заштите при 
Општинској управи Димитровград следећа документа: 

1. Захтев за признавање права 
2. Потврду школе да је редован ученик 
3. Потврду школе о владању 
4. Фотокопију личне карте 
5. Изјаву 
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6. Уверење Центра за социјални рад о стекнутом праву на социјалну помоћ родитеља 
или уверење Националне службе за запошљавање да су оба родитеља незапослена 
(само за ученике средње школе). 

 

За признавање права на накнаду трошкова превоза, родитељ или старатељ детета из 
чл. 2 овог Правилника подноси надлежној служби дечје заштите при Општинској управи 
Димитровград следећа документа: 

1. Захтев за признавање права 
2. Потврду предшколске установе да похађа обавезни предшколски програм 
3. Фотокопију личне карте 
4. Изјава 

 

За признавање права на накнаду трошкова превоза, родитељ или старатељ ученика из 
чл. 2 .став 3. овог Правилника подноси надлежној служби дечје заштите при Општинској управи 
Димитровград следећа документа: 

1. Захтев за признавање права 
2. Потврду школе да је редован ученик 
3. Потврду лекарске комисије о степену ивалидитета/сметњи 
4. Фотокопију личне карте 
5. Изјава 
 

Члан 8. 

Рок за достављање захтева за признавање права на накнаду трошкова превоза или 
трошкова смештаја за текућу школску годину је до 30 септембра текуће године.  

 

Члан 9. 

Средства за накнаду трошкова превоза или трошкова смештаја обезбеђују се у буџету 
општине Димитровград.  

Члан 10. 

Средства за накнаду трошкова превоза или трошкова смештаја исплаћују се до 5-тог у 
месецу за претходни месец.  
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Члан 11. 

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине 
Димитровград“. 

Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о условима и начину 
стицања права на накнаду трошкова превоза и смештаја за ученике основне школе и накнаду 
трошкова превоза за децу предшколске установе са територије општине Димитровград, бр. 06-
88/2017-15/68-22 од 17.08.2017. године. 

 
 

Број: 06-120/20-15/4-4 
У Димитровграду, дана 30.09.2020. године 
 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 
   Владица Димитров, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 39. 01.10.2020. године „Службени лист општине Димитровград“ СТРАНА 6 
 
 На основу члана 11. став 3. Закона о финансијској подршци породици са децом (,,Сл. 
гласник РС“, бр. 113/2017 и 50/2018), члана 63. Статута oпштине Димитровград („Сл. лист 
oпштине Димитровград“, бр. 6/19), члана 29. Одлуке о Општинском већу општине Димитровград 
(„Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19) и члана 59. Пословника Општинског већа општине 
Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 22/20), Општинско веће дана 30.09.2020. 
године, доноси  

ПРАВИЛНИК 
о остваривању права на бесплатну и регресирану ужину 

 
Чл. 1. 

 Овим Правилником утврђују се услови и начин остваривања права на бесплатну ужину 
деце основношколског и средњошколског узраста и регресирану ужину деце основношколског 
узраста. 

Чл. 2. 
 Право на бесплатну ужину имају деца основношколског узраста и деца средњошколског 
узраста са територије општине Димитровград и то: 
 

- треће и свако наредно дете у породици; 
- дете корисника права на новчану социјалну помоћ; 
- дете са сметњама у развоју;  
- дете без родитељског старања; 
- дете избеглица и привремено расељених лица; 
- дете самохраног родитеља (није познато очинство, један од родитеља преминуо, 

један од родитеља је лишен родитељског права, по одлуци суда); 
- дете чија су оба родитеља незапослена лица. 
Право на бесплатну ужину остварују ученици са примерним владањем за прошлу и 

текућу школску годину.  
Право на бесплатну ужину губи ученик уколико му се током текуће године смањи 

владање.  
Право на бесплатну ужину изузетно од чл. 2, став 1 овог Правилника имају и деца 

основношколског и средњошколског узраста са сметњама у развоју која школу похађају ван 
територије општине Димитровград, а на основу потврде цене кухиње образовне институције 
коју ученици похађају.  
 

Чл. 3. 
 Право на бесплатну ужину остварује се на основу захтева родитеља, хранитеља или 
старатеља и документације о испуњености услова за остварење права. 
 Уз захтев из ст. 1. овог члана прилаже се: 
 

5. за децу из породице са троје и више деце, изводи из МК рођених за сву децу; 
6. за децу корисника новчане социјалне помоћи, уверење Центра за социјални рад; 
7. за децу са сметњама у развоју, потврда изабраног лекара да дете има сметње у развоју; 
8. за децу без родитељског старања, потврда Центра за социјални рад о смештају детета у 

хранитељску односно старатељску породицу; 
9. за децу избеглица и привремено расељених лица, избегличка легитимација. 
10. за децу самохраног родитеља, потврда надлежног суда да није познато очинство, извод 

из матичне књиге умрлих, потврда надлежног суда о лишењу родитељског права, одлука 
надлежног суда; 
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11. за децу чија су оба родитеља незапослена лица, доказ о незапослености из Националне 
службе за запошљавање за оба родитеља, који се доставља пре почетка сваког 
полугодишта. 

12. За све ученике потврда школе о владању.  
 

Чл. 4. 
За образовне институције са територије општине Димитровград у оквиру којих није 

успостављена услуга кухиње признаје се право на бесплатну ужину за ученике из чл. 2. овог 
Правилника у износу који одреди општинско веће општине Димитровград узимајући у обзир 
цену кухиње у образовним институцијама у којима је ова врста услуге организована.   

 
Чл. 5. 

Захтев са потребном документацијом подноси се основној школи односно средњој 
школи. Овлашћено лице школе сачињава списак деце у складу са овим Правилником, који са 
приложеном документацијом доставља служби Дечје заштите органа управе. 

Родитељи су дужни да сваку насталу промену везано за статус детета пријаве одмах 
надлежној служби школе која сачињава списак корисника права на бесплатну/регресирану 
ужину. 

  
Чл 6. 

Надлежна служба Дечје заштите након извршене провере спискова са приложеном 
документацијом из чл. 3. овог Правилника, спискове деце која имају права на бесплатну ужину 
доставља школи. 

 
Чл. 7. 

Основна, односно средња школа у којима је организована услуга кухиње доставља 
Органу управе до десетог у месецу за претходни месец захтев за пренос средстава за 
трошкове исхране деце. 
 Право на бесплатну ужину остварујe се за школску годину. 

 
Чл. 8. 

 Родитељи, хранитељи или старатељи деце која су остварила право на бесплатну ужину, 
дужни су да пријаве сваку промену која је од утицаја на остваривање права, најкасније у року од 
15 дана од дана настале промене. 
 

Чл. 9. 
           Право на регресирану ужину имају сва деца основношколског узраста са територије 
општине Димитровград, изузев деце која су остварила права на бесплатну ужину из чл. 2. овог 
Правилника.  
 

Чл. 10. 
         Новчани износ регресираног дела ђачке ужине износи 500,00 динара по ученику. 
Остварује се за школску годину, а може бити промењен Решењем Општинског већа општине 
Димитровград. 
 

Чл. 11. 
Основна школа у којој је организована услуга кухиње доставља Органу управе, служби 

за рачуноводство, захтев за пренос регресираног дела средстава за трошкове исхране деце до 
десетог у месецу за претходни месец. 
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Чл. 12. 

 Средства за остваривање права из чл. 1. и чл. 9. овог Правилника обезбеђују се у 
Буџету општине Димитровград.  

 
Чл. 13 

 Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о остваривању права 
на бесплатну и регресирану ужину бр. 06-29/19-15/136-4 од 27.03.2019. године. 
 

Чл. 14 
 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу 
општине Димитровград“. 
 
  
Бр. 06-120/20-15/4-5  
У Димитровграду, 30.09.2020. године 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

                                                                                                                 Владица Димитров, с.р. 
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На основу члана 59. став 1. и 2. Пословника Општинског већа општине Димитровград 
(„Сл. лист општине Димитровград“, бр. 22/20), Општинско веће општине Димитровград, на 
седници одржаној 30.09.2020. године, донело је  

 
 

ПРАВИЛНИК 
о престанку важења 

Правилника о накнади за рад Комисије за технички преглед објеката 
 
 

Члан 1. 
Престаје да важи Правилник о накнади за рад Комисије за технички преглед објеката, бр. 

06-88/2015-III/40/1 од 06.08.2015. године.  
Члан 2. 

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине 
Димитровград”. 
 
 
Број: 06-120/20-15/4-12 
У Димитровграду,  
30.09.2020. године 
                           

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                             Владица Димитров, с.р. 
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На основу члана 59. став 1. и 2. Пословника Општинског већа општине Димитровград 
(„Сл. лист општине Димитровград“, бр. 22/20), Општинско веће општине Димитровград, на 
седници одржаној 30.09.2020. године, донело је  

 
 

ПРАВИЛНИК 
о престанку важења 

Правилника о условима и начину рада комисија које оснивају Председник Општине, 
Општинско веће и Општинска управа Општине Димитровград 

 
 

Члан 1. 
Престаје да важи Правилник о условима и начину рада комисија које оснивају 

Председник Општине, Општинско веће и Општинска управа Општине Димитровград („Сл. лист 
града Ниша”, бр. 43/17). 

Члан 2. 
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине 

Димитровград”. 
 
 
 
Број: 06-120/20-15/4-13 
У Димитровграду,  
30.09.2020. године 
                           

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                             Владица Димитров, с.р. 
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На основу члана 12. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/2015, 
44/2018-др.закон и 95/2018), члана 46. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 63. 
став 1. тачка 19) Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19) и 
члана 3. став 1. тачка 19) и члана 16. Одлуке о Општинском већу општине Димитровград („Сл. 
лист општине Димитровград“, бр. 16/19) и члана 12-14. Пословника о Општинском већу општине 
Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 22/20), Општинско веће општине 
Димитровград, на седници одржаној дана 30.09.2020. године, доноси 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима 

из изворне надлежности општине Димитровград 
 

Овим решењем образује се Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима 
из изворне надлежности општине Димитровград (у даљем тексту: Комисија). 

Циљ образовања Комисије је обухватнији и делотворнији надзор и избегавање 
преклапања и непотребног понављања надзора, као и усклађивање инспекцијског 
надзора између инспекција које врше инспекцијски надзор над пословима из изворне 
надлежности општине Димитровград. 

Утврђује се да инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности Општине 
Димитровград врше: 

- Комунална инспекција, у саставу Општинске управе општине Димитровград/Одељење за 
инспекцијске послове; 

- Спортски инспектор, у саставу Општинске управе општине Димитровград/Одељење за 
инспекцијске послове; 

- Друга инспекција која врши инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности 
јединице локалне самоуправе; 

 Утврђује се да инспекцијски надзор над пословима из поверене надлежности Општине 
Димитровград врше: 

5. Инспекција за заштиту животне средине, у саставу Општинске управе општине 
Димитровград/Одељење за инспекцијске послове; 

6. Грађевинска инспекција, у саставу Општинске управе општине Димитровград/Одељење 
за инспекцијске послове; 

7. Просветна инспекција, у саставу Општинске управе општине Димитровград/Одељење за 
инспекцијске послове; 

8. Саобраћајна инспекција, у саставу Општинске управе општине Димитровград/Одељење 
за инспекцијске послове. 

Послови и задаци Комисије су: 
13. да прати достигнути ниво координације инспекција, иницира мере, утврђује смернице 

и даје упутства у циљу унапређења координације инспекција и делатности 
инспекцијског надзора, и прати њихову реализацију, а нарочито: 
5. за усклађивање планова инспекцијског надзора и рада инспекција, 
6. за размену информација у вршењу инспекцијског надзора, 
7. за унапређење инспекцијског надзора на основу информација из годишњег 

извештаја о раду инспекција, 
8. за развој јединственог функционалног софтверског решења е-Инспектор; 

14. да разматра и даје мишљење на нацрте одлука и предлоге других прописа којима се 
уређују питања инспекцијског надзора; 
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15. да разматра мишљења, директиве, методолошке материјале и приручнике за рад 
инспекције, анализира праксу инспекцијског надзора и заузима ставове у циљу 
уједначавања поступања инспекције у истим или сличним ситуацијама према свим 
надзираним субјектима и објављује те ставове; 

16. да учествује у анализи потреба за финансирањем, техничком опремљеношћу 
инспектора и подноси иницијативе надлежним органима; 

17. да даје стручно мишљење о предлозима контролних листа, као и њихових измена и 
допуна; 

18. да објављује на својој интернет страници прописе, акте и документе који се односе на 
инспекцијски надзор; 

19. да, на упит заинтересованих лица, пружа обавештења која се односе на надлежности 
инспекција, најкасније у року од седам дана; 

20. да, у складу са потребом, подноси извештаје Општинском већу и даје предлоге за 
предузимање мера из њихове надлежности; 

21. да обавља друге послове утврђене овим законом и задатке утврђене одлуком о 
оснивању. 

Комисија чини 5 чланова и то председник, заменик председника и 3 члана. 
Председник Комисије руководи њеним радом, усклађује рад чланова, сазива и води 
седнице Комисије.  
Председника Комисије за време његове одсутности или спречености замењује заменик 
председник Комисије. 

У Комисију се именују: 
9. За председника: ЗОРАН ГЕРОВ 
10. За заменика председника: ДРАГАН ГОЛУБОВ 
11. За чланове: 

6. ВАСКА ЂОКИЋ 
7. СВЕТЛАНЧЕ СТАНКОВ 
8. ЉИЉАНА ПЕТРОВ 

Инспекције су дужне да се придржавају смерница и упутстава из тачке 3. став 1. овог 
решења. 

Члан Комисије који није сагласан са овим смерницама и упутствима може да поднесе 
предлог Општинском већу, да заузме став поводом овог питања. 

Послове из тачке 3. став 1. тачка 4. овог решења Комисија обавља у сарадњи са органом 
Општинске управе који обавља стручне послове и послови општинске управе који се 
односе на пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске 
управе у циљу ефикасног вршења инспекцијског надзора. 

У оквиру Комисије, образују се радне групе и стручни тимови за одређену област, односно 
одређена питања инспекцијског надзора. 

Радном групом, односно стручним тимом руководи члан Комисије, а у раду радне групе, 
односно стручног тима могу учествовати представници инспекција које немају чланове у 
сасзаву Комисије, ималаца јавних овлашћења, удружења комора и других асоцијација, 
научних и образовних установа, као и других организација чији је рад повезан са 
системом и пословима инспекцијског надзора. 

Комисија је овлашћена да захтева податке, обавештења, исправе и извештаје који су јој 
потребни за обављање њених послова и задатака од надлежних органа, органа јединице 
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локалне самоуправе и других ималаца јавних овлашћења, који су дужни да јој их 
благовремено доставе. 

Комисија доноси пословник о свом раду. 

Комисија подноси Општинском већу редовни извештај о раду најмање једном годишње до 
31.01. текуће године за претходну годину, као и ванредне извештаје по потреби, и 
редовно их објављује на интернет страници. 

Комисија усклађује инспекцијски надзор над  пословима из изворне надлежности са 
повереним пословима инспекцијског надзора из надлежности општине Димитровград, 
обезбеђивањем координације и међусобне сарадње инспекција општине Димитровград у 
утврђивању планова инспекцијског надзора и рада инспекција и сарадње у поступку 
вршења самосталног или заједничког инспекцијског надзора. 

Сарадња између инспекција из става 1. Ове тачке остварује се у складу са облицима 
сарадње утврђеним законом и другим прописима којима се уређују општинска управа и 
локална самоуправа, Законом о инспекцијском надзору и посебним законима, и нарочито 
огухвата међусобно обавештавање, размену информација, пружање помоћи и 
заједничке мере и радње од значаја за инспекцијски надзор, као и друге начине 
унапређења делотворности инспекцијског надзора у надлежности општине Димитовград. 

У оквиру свог делокруга, у складу са одлуком којом се уређује општинска управа, 
усклађије се инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности са повереним 
пословима инспекцијског надзора из надлежности општине Димитровград. 

Члановима Комисије припада накнада за рад у износу 1600,00 динара по седници на основу 
достављене евиденције о присуству седници. Члановима Комисије немају право на 
накнаду за рад, ако се седница одржава у току радног времена. 

Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења и исто објавити у „Службеном 
листу општине Димитровград“. 

 
 
 Бр. 06-120/20-15/4-11 
 У Димитровграду, 30.09.2020. године 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                         Владица Димитров, с.р. 
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Маја Алексов Методиев, координатор послова за ЛЕР и преводилац за бугарски језик 
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