
   
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ  
 ГРАДА НИША 
 

 
ГОДИНА XXIII   -  БРОЈ 18 

 
НИШ, 09. март  2015.  

Цена овог броја 160 динара 
Годишња претплата 5000 динара 
 

ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД 

 
 1. 

 
На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона 

о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 
129/07, 34/10-Одлуке УС и 54/11), 

 Скупштина општине Димитровград, на 
седници од  06. марта 2015. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА  

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ДИМИТРОВГРАД 

 
I 

Престаје мандат одборнику Скупштине 
општине Димитровград, ЛЕКОВ СНЕЖАНИ из  
Димитровград, Најден Киров бр. 37б/1 са изборне 
листе „Небојша Иванов Демократска партија 
Бугара – Уједињени региони Србије“ на изборима 
одржаним 06.05.2012. године, због подношења 
писане оставке, бр. 02-41/2015-I од 03.02.2015. 
године. 

II 
Против ове одлуке допуштена је жалба 

Управном суду у року од 48 часова од дана 
доношења одлуке. 

III 
 

Одлуку објавити у „Службеном листу Града 
Ниша“. 

 
Број: 06-27/15-I/29-1 
У Димитровграду, 06.03.2015. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
Председник 

Драгана Манчев,с.р. 

 2. 
На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона 

о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 
129/07, 34/10-Одлуке УС и 54/11), 

 Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној 06. марта 2015. године донела 
је 

О Д Л У К У 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА  

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ДИМИТРОВГРАД 

 
 
I 

Престаје мандат одборнику Скупштине 
општине Димитровград, ПЕТРОВ МИЛАНУ ул. 
Балканска бр. 26а, Димитровград са изборне 
листе ГРУПА ГРАЂАНА „ПРАВДА И 
СОЛИДАРНОСТ“- ЗОРАН ЂУРОВ на изборима 
одржаним 06.05.2012. године, због подношења 
писане оставке, бр. 02-73/2015-I од 06.03.2015. 
године. 

II 
 

Против ове одлуке допуштена је жалба 
Управном суду у року од 48 часова од дана 
доношења одлуке. 

 
III 
 

Одлуку објавити у „Службеном листу Града 
Ниша“. 

 
 

 Број: 06-27/15-I/29-2 
 У Димитровграду, 06.03.2015. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
Председник 

Драгана Манчев,с.р. 
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 3. 
На основу члана 48. и члана 56. Закона о 

локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 
34/2010 – Одлуке УС и 54/2011), 

 Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној 06. марта 2015. године, донела 
је 

 

О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ 

ДИМИТРОВГРАД 

 
 
I 
 

Потврђује се мандат одборнику СО 
Димитровград, ИВАНОВ НЕБОЈШИ, из 
Димитровграда, с. Жељуша у Скупштини општине 
Димитровград, са изборне листе „Небојша Иванов 
Демократска партија Бугара – Уједињени региони 
Србије“ на изборима одржаним 06.05.2012. године. 

 
II 
 

Мандат новом одборнику почиње да тече 
даном потврђивања мандата и траје до истека 
мандата одборника коме је престао мандат. 

 
III 
 

Против ове одлуке допуштена је жалба 
Управном суду у року од 48 часова од дана 
доношења одлуке. 

 
IV 
 

Одлуку објавити у „Службеном листу Града 
Ниша“. 

 
 

Број: 06-27/15-I/29-3 
У Димитровграду, 06.03.2015. године 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

Председник 
Драгана Манчев,с.р. 

 
 
 

 4. 
       

На основу члана 48. и члана 56. Закона о 
локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 
34/2010 – Одлуке УС и 54/2011), 

 Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној  06. марта 2015. године донела 
је 
 

 

О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ 

ДИМИТРОВГРАД 

 
 
I 
 

Потврђује се мандат одборнику СО 
Димитровград, ТОДОРОВ НЕГИЦИ, из 
Димитровграда, ул. Васил Левски 14 у Скупштини 
општине Димитровград, са изборне листе ГРУПА 
ГРАЂАНА „ПРАВДА И СОЛИДАРНОСТ“- ЗОРАН 
ЂУРОВ на изборима одржаним 06.05.2012. 
године. 

 
II 
 

Мандат новом одборнику почиње да тече 
даном потврђивања мандата и траје до истека 
мандата одборника коме је престао мандат. 

 
III 
 

Против ове одлуке допуштена је жалба 
Управном суду у року од 48 часова од дана 
доношења одлуке. 

 
IV 
 

Одлуку објавити у „Службеном листу Града 
Ниша“. 

 
 Број: 06-27/15-I/29-4 
 У Димитровграду, 06.03.2015. године 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

Председник 
Драгана Манчев,с.р. 

 
 5.       
  

На основу чланa 97. Закона о планирању и 
изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, 
бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 
98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 32. став 
1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/07) и члана 41. став 1. тачка 
7. Статута општине Димитровград пречишћен 
текст („Сл. лист Града Ниша“, бр. 28/14),  
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Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној 06. марта 2015. године,  донела 
је: 
   

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА 

УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА  

 
I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

      Овом одлуком прописује се поступак 
обрачуна и наплате доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта, зоне и врсте намена 
објеката, износи коефицијената зоне и намене, 
критеријуми, износ и поступак умањивања 
доприноса, посебна умањења за недостајућу 
инфраструктуру и услови и начин обрачуна 
умањења за трошкове инфраструктурног 
опремања средствима инвеститора као и друга 
питања од значаја за обрачун и наплату 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта.  
 

Члан 2. 
       Уређивање грађевинског земљишта 
обухвата његово припремање и опремање.  
        Припремање земљишта обухвата истражне 
радове, израду геодетских, геолошких и других 
подлога, израду планске и техничке 
документације, програма за уређивање 
грађевинског земљишта, расељавање, уклањање 
објеката, санирање терена и друге радове.  
        Опремање земљишта обухвата изградњу 
објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и 
уређење површина јавне намене.  

       Уређивање грађевинског земљишта врши 
се према средњорочним и годишњим програмима 
уређивања.  

 
Члан 3. 

        Допринос за уређивање грађевинског 
земљишта плаћа инвеститор. 
        Средства добијена од доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта користе се за 
уређивање и прибављање грађевинског 
земљишта у јавну својину, и за изградњу и 
одржавање објеката комуналне инфраструктуре.  
 

II  ОБРАЧУН ДОПРИНОСА 
 

Члан 4. 
       Износ доприноса се утврђује решењем о 
издавању грађевинске дозволе, а на основу 
обрачуна доприноса који врши ЈП „Дирекција за 
изградњу и урбанизам општине Димитровград“ - 
Димитровград.   
       Висина доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта за изградњу објекта 

обрачунава се тако што се просечна цена 
квадратног метра станова новоградње у  општини 
Димитровград (или општине у IV групи степена 
развијености)последња објављена од стране 
Републичког завода за статистику за територију 
општине Димитровград помножи са укупном нето 
површином објекта који је предмет градње, 
израженом у м² и са коефицијентом зоне и 
коефицијентом намене објекта, као и са 
коефицијентом комуналне опремљености  
утврђеним овом одлуком.  
 

Члан 5. 
     Грађевинско земљиште потпуно комунално 
опремљено за грађење је земљиште на коме је 
изграђен приступни пут са тротоаром и јавном 
расветом, водоводна и канализациона мрежа. 
      Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта не обухвата трошкове 
електродистрибутивне мреже и објеката, ТТ 
мреже и објеката, кабловски дистрибутивни 
систем, мрежу и објекте топлификације и 
гасификације, које инвеститор посебно уговара са 
надлежним јавним предузећима.   
 
 
а ) ЗОНЕ   

Члан 6. 
      За утврђивање доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта одређују се следеће зоне 
општине Димитровград, и то:  
  Прва зона обухвата градско грађевинско 
земљиште које почиње катастарском парцелом бр. 
513/1 КО Димитровград (крајња граница 
грађевинске парцеле ЈП „Комуналца“), иде 
низводно  реком Нишавом  до катастарске 
парцеле бр. 1134 КО Димитровград, затим улицом 
Балканска  до границе  КО Димитровград са КО 
Лукавица  и назад магистралним путем М-12 до 
краја  парцеле бр. 1643 и 513/1 чинећи тако 
спољне границе прве зоне. У прву зону не улази 
улица Борашка од броја 59 на непарној страни 
улице до краја исте, односно подручје које 
образују магистрални пут М-12, катастарске 
парцеле бр.1217, 1216, улица Борачка закључно 
са парцелом 5263 и 5262/3.  
 

Друга зона обухвата преостало грађевинско 
земљиште у грађевинском подручју КО 
Димитровград. 
 

Трећа зона  обухвата грађевинско 
земљиште на граничном прелазу Градина.. 
 

Четврта зона обухвата грађевинско 
земљиште на преосталом грађевинском подручју 
обухваћеног Планом генералне регулације 
Димитровграда („Сл.лист Града Ниша“, 
бр.92/2014) и села Доње Градиње и Лукавица  као 
и грађевинско земљиште ван грађевинског 
подручја  обухваћеног  Планом генералне 
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регулације Димитровграда („Сл.лист Града Ниша“, 
бр.92/2014). 
 

Пета зона обухвата грађевинско земљиште  
у грађевинском подручју осталих сеоских насеља 
и грађевинско земљиште ван грађевинског 
подручја на којима су изграђени објекти.  
 
б) НАМЕНА ОБЈЕКАТА  
 

Члан 7. 
 

       Намене објеката за које се плаћа допринос су:  
 
- стамбена: индивидуални и колективни стамбени 
објекти, стамбени простор у стамбено - пословним 
објектима 
  
- комерцијална: трговински објекти, пословни 
објекте и канцеларије, пословни објекти у 
стамбеним зградама, мењачнице, кладионице, 
коцкарнице, видео клубове, хотеле, угоститељске 
објекте, бензинске пумпе, спортске објекте као и 
друге објекте комерцијалног и услужног карактера   
 

- јавна : објекти јавне намене који нису у 
јавној својини 
 
     Објекти који нису наведени у ставу 1. овог 
члана, уподобиће се најсличнијој наведеној 
намени.  
 
в) КОЕФИЦИЈЕНТИ  
 
      За обрачунавање доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта одређују се следећи 
коефицијенти: 
 

Члан 8. 
 

Коефицијент за зону (Куз): 
 

Урбанистичка зона Коефицијент 

Прва зона       0,04 

Друга зона       0,037 

Трећа зона       0,049 

Четврта зона 0,026 

Пета зона 0,012 

 
 
Коефицијент за намену (Кн): 
 

 

      Коефицијенти комуналне опремљености 
(Кко): У случају опремљености грађевинског 
земљишта приступним путем, канализационом и 
водоводном мрежом, тротоаром и јавном 
расветом, коефицијент комуналне опремљености 
је 1. 
 

Члан  9. 
 

      Уколико је земљиште непотпуно опремљено 
комуналном инфраструктуром, допринос се 
умањује  за одређени проценат, у складу са 
следећом табелом: 
 

Недостајућа комунална 
инфраструктура 

Проценат 
умањења 

приступни пут 19% 

канализациона мрежа  15% 

водоводна мрежа 16% 

јавна расвета   5% 

 

Члан 10. 

      Обрачун доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта врши се на захтев 
инвеститора из члана 3. ове Одлуке, а на основу 
достављене урбанистичко - техничке 
документације, односно правоснажних локацијских 
услова, извода из пројекта за грађевинску 
дозволу, сепарата пројекта за грађевинску 
дозволу која се мења, пројекта изведеног стања и 
др. документације прописане важећим Законом о 
планирању и изградњи и подзаконским актима. 
 

Члан  11. 
 

      Допринос за уређивање грађевинског 
земљишта не обрачунава се за објекте јавне 
намене у јавној својини, објекте комуналне и друге 
инфраструктуре, производне и складишне објекте, 
подземне етаже објеката високоградње (простор 
намењен за гаражирање возила, подстанице, 
трафостанице, оставе, вешернице и сл.),осим за 
делове подземне етаже које се користе за 
комерцијалне делатности, отворена дечија 
игралишта, отворене спортске терене и атлетске 
стазе. 
    Допринос за уређење грађевинског земљишта 
не обрачунава се за фарме, штале, стаје за стоку 
и живину, оборе и сл. 
 

Члан 12. 

 
     За изградњу објеката за обављање делатности 
која је од значаја за привредни развој општине, 
допринос се може умањити до 50 %, уз сагласност 
општинског већа Димитровград.  
     Умањење из става 1 овог члана не односи се 
на објекте станоградње.  

Намена објекта Коефицијент 

Стамбена   0,226 

Комерцијална 0,55 

Јавна    0,34 

 



 

 
 
 
 
09. март 2015. године                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША                              Број 18  Страна 5 
 

 
 

 

Члан 13. 
 

     Допринос се не обрачунава и не плаћа за 
објекте-просторе чији је инвеститор Општина 
Димитровград, као и за јавна предузећа и 
установе на територији општине Димитровград.  
 

Члан 14. 

     Уколико се мења намена објекта, односно дела 
објекта у другу намену објекта за коју је прописан 
већи износ доприноса, инвеститор је у обавези да 
плати разлику доприноса за другу (нову) намену 
објекта за коју је прописан већи износ доприноса. 

Члан 15. 

      Уколико у току изградње настану измене у 
односу на грађевинску дозволу и инвеститор 
изгради већу површину обавезан је да достави 
нови пројекат за грађевинску дозволу, односно 
сепарат за грађевинску дозволу на основу којих ће 
се сачинити обрачун доприноса за разлику у 
површини, који ће бити саставни део измењеног 
решења о грађевинској дозволи. 

Члан 16. 

      Инвеститор који уклања постојећи објекат који 
је изграђен у складу са законом, у циљу изградње 
новог објекта на истој локацији плаћа допринос за 
уређивање грађевинског земљишта само за 
разлику у броју квадрата корисне површине 
између објекта који планира да изгради и објекта 
који се уклања. 

      Легалност и површина објекта из става 1 овог 
члана доказује се: изводом из земљишних књига, 
односно изводом из Листа непокретности; 
грађевинском и употребном дозволом или актом 
надлежне службе/одељења да је објекат грађен  у 
периоду када за његову изградњу није било 
потребно издавање грађевинске дозволе. Уколико 
наведене исправе не садрже податке о површини 
објекта, иста се утврђује на основу акта надлежне 
службе/одељења, или техничке документације која 
је саставни део грађевинске дозволе, копије плана 
или увиђаја на лицу места од стране овлашћеног 
лица општинске управе . 
 

III  НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 17. 

     Допринос за уређивање грађевинског 
земљишта може се платити једнократно у целости 
или на рате.  
     Инвеститор допринос за уређивање 
грађевинског земљишта може платити на следећи 
начин:  
 -     једнократно у целости са умањењем  у 
износу од 30%  или 
 

 -  у 36 месечних рата, уз усклађивање рата, 
на месечном нивоу, са индексом потрошачких 
цена према подацима  Републичког завода за 
статистику.  
 
       У случају плаћања доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта на рате, инвеститор је 
дужан да као средство обезбеђења плаћања 
достави: 
 

1. неопозиву банкарску гаранцију, наплативу 
на први позив, без приговора која гласи на 
укупан износ недоспелих рата и која је 
издата на рок који мора бити дужи три 
месеца  од дана доспећа последње рате 
или 

 
2. успостави хипотеку на објекту који вреди 

најмање 30% више од укупног износа 
недоспелих рата у корист јединице 
локалне самоуправе 

 
      У случају плаћања доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта на рате за изградњу 
објеката чија укупна бруто развијена грађевинска 
површина не прелази 200м² и који не садржи више 
од две стамбене јединице, из става  5 овог члана, 
не достављају се средства обезбеђења.  
 
     Право на умањење од 30% има и инвеститор 
који плаћање врши у ратама у случају 
једнократног плаћања преосталих недоспелих 
рата.  

Члан 18. 
 

      Инвеститор је дужан да изврши уплату 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта 
у целости, односно ако плаћа на рате да уплати 
прву рату и достави средства обезбеђења, 
најкасније до подношења пријаве. 
 
     Уколико инвеститор не измири доспели износ 
доприноса у прописаном року, наплата ће се 
извршити принудним путем у поступку прописаном 
важећим Законом о преском систему и пореској 
администрацији. 
 
      Трошкови принудне наплате падају на терет 
инвеститора. 
 

IVУГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ 
ОДНОСА У ВЕЗИ КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА 

НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ И 

ПРАВНИХ ЛИЦА 
 

Члан  19. 
 

      Грађевинско земљиште које није уређено у 
смслу ове Одлуке, а налази се у обухвату планског 
документа на основу кога се могу издати 
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локацијски услови, односно грађевинска дозвола, 
може се припремити, односно опремити и 
средствима физичких или правних лица.  
  Заинтересовано лице, односно инвеститор 
објекта који се гради на неуређеном грађевинском 
земљишту подноси надлежном органу јединице 
локалне предлог о финансирању припремања, 
односно опремања грађевинског земљишта. 
      Уз предлог о финансирању лице из става 2. 
овог члана прилаже/доставља: 

-   правоснажне локацијске услове 
-   доказ о решеним имовинско – правним 

односима за  парцелу на којој намерава да     
гради објекта 

-   копија плана за парцеле  
-  предлог динамике и рокова изградње  

 
Члан  20. 

 
      Општина Димитровград након разматрања 
предлога лица из става 2. члана 20. ове одлуке и 
достављене документације, припрема Елаборат о 
заједничком припремању, односно опремању 
грађевинског земљишта и предлог уговора о 
заједничком припремању, односно опремању 
грађевинског земљишта  
 
     Елаборат из става 1. овог члана садржи: 
 

- податке о локацији односно зони, 
- податке из урбанистичког плана и 

техничке услове за изградњу недостајуће 
инфраструктуре, 

- податке из програма уређивања 
грађевинског земљишта, 

- границе локације која се опрема са 
пописом катастарских парцела, 

- динамику и рок изградње комуналне 
инфраструктуре, 

     -     обавезу јединице локалне самоуправе као 
инвеститора да обезбеди стручни надзор у току 
извођења радова 
     -   одређивање учешћа сваке уговорне стране у 
обезбеђивању, односно финансирању израде 
техничке документације и стручне контроле 
техничке документације, извођењу радова и 
избору извођача радова, као и других трошкова у 
вези са опремањем грађевинског земљишта, 
укључујући висину и рокове обезбеђивања 
финансијских и других средстава;  
     -   одређивање објеката који се граде и који ће 
прећи у својину јединице локалне самоуправе;  
     -   одређивање износа учешћа лица из става 1. 
овог члана у финансирању припремања, односно 
опремања грађевинског земљишта који ће бити 
умањен за износ доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта;  
      -  средства обезбеђења испуњења обавеза 
уговорних страна.  
 

Члан 21. 
 

     На основу елабората из члана 21. ове 
Одлуке закључује се Уговор о заједничком 
припремању, односно опремању грађевинског 
земљишта између лица из става 2. члана 20.  ове 
Одлуке и јединица локалне самоуправе. 
 
     Уговор из става 1. овог члана садржи 
следеће:  
 

- податке о локацији, односно зони у којој се 
планира опремања грађевинског земљишта;  

- податке из планског документа и техничке 
услове за изградњу;  

- податке из програма уређивања 
грађевинског земљишта;  

- границе локације која се припрема, 
односно опрема са пописом катастарских парцела;  

- динамику и рок изградње;  
- обавезу јединице локалне самоуправе (да 

обезбеди стручни надзор у току извођења радова;  
- одређивање учешћа сваке уговорне стране 

у обезбеђивању, односно финансирању израде 
техничке документације и стручне контроле 
техничке документације, извођењу радова и 
избору извођача радова, као и других трошкова у 
вези са опремањем грађевинског земљишта, 
укључујући висину и рокове обезбеђивања 
финансијских и других средстава;  

- одређивање објеката који се граде и који 
ће прећи у својину јединице локалне самоуправе;  

- одређивање износа учешћа лица из става 
1. овог члана у финансирању припремања, 
односно опремања грађевинског земљишта за који 
ће бити умањен износ доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта  

- вредност земљишта које инвеститор уступа 
јединици локалне самоуправе за изградњу 
инфраструктурних објеката 

- средства обезбеђења за испуњење 
обавеза уговорних страна.  

 
 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 
 

Члан 22.  
 

     Инвеститори који су по раније важећем Закону 
и Одлукама платили накнаду за уређење 
грађевинског земљишта ослобађају се плаћања 
доприноса за уређење грађевинског земљишта 
одређених новим Законом о планирању и 
изградњи и овом одлуком.   
 

Члан 23. 
 

      Одредбе ове одлуке примењују се од 
01.03.2015. године. 
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Члан 24. 
 

      Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о накнади за уређење 
грађевинског земљишта ("Службени лист Града 
Ниша", бр.106/14) и Одлука о измени и допуни 
одлуке о накнади за уређивање грађевинског 
земљишта("Службени лист Града Ниша", бр. 
28/14), осим одредби које се односе на накнаду за 
уређење грађевинског земљишта за објекте 
изграђене, односно реконструисане без 
грађевинске дозволе. 
 

Члан 25. 
 

      Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Ниша". 

 
Број: 06-27/15-I/29-7 
У Димитровграду, 06.03.2015. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
Председник 

Драгана Манчев,с.р. 
                                                             

6. 
 

На основу члana 32. став 1. тачка 6. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 
129/07), члана 41. став 1.тачка 7. Статута општине 
Димитровград пречишћен текст („Сл. лист Града 
Ниша“, бр. 28/14), члан 6. став 1. Одлуке о буџету 
Општине Димитровград за 2015. годину („Сл. лист 
Града Ниша“, бр. 106/14),  

Скупштина општине Димитровград на 
седници одржаној дана 06.03.2015. године, донела 
је: 
 

О Д Л У К У 

о условима и начину стицања права на 

бесплатан превоз и партиципирање 

трошкова смештаја за ученике основне 

школе за школску 2014/2015 годину 

 
Члан 1. 

 
 Oвом Одлуком предвиђају се услови и начин 
стицања права на бесплатан превоз ученика 
основне школе, односно партиципирању трошкова 
смештаја ученика чије се место пребивалишта 
налази ван територије града Димитровграда,  

 
Члан 2. 

Ученик стиче право на бесплатан превоз, 
ако испуњава следеће услове: 

1. да је редован ученик основне школе 
2. да има пребивалиште на територији 

општине Димитровград 

3. да преко својих родитеља или 
старатеља, код привредних друштава односно 
других правних лица, не остварује право на 
бесплатан превоз. 

 
Члан 3. 

Ученик стиче право на партиципацију 
трошкова смештаја ако испуњава следеће услове: 

1. да је редован ученик основне школе 
2. да има пребивалиште на територији 

општине Димитровград 
3. Да његови родитељи или старатељи, 

немају пребивалиште, нити имају у власништву 
или са правом закупа стан на територији града, с. 
Смиловци, с.Радејна, с.Градиње, с. Лукавица, н. 
Белеш, с. Жељуша и с. Гојин Дол.  

 
Члан 4. 

 Партиципација трошкова смештаја или 
утрошеног горива због превоза ученика на 
релацији где не постоји линијски јавни саобраћај 
одређује се до висине од највише 8.000,00 динара. 

 
Члан 5.  

У току школске године ученик не може да 
истовремено користи право бесплатног превоза 
и право на партиципацију трошкова смештаја.  

 
Члан 6. 

Одлуку о признавању права на бесплатан 
превоз, односно партиципацију трошкова смештаја 
доноси председник Општине.  

 
Члан 7.  

За признавање права на бесплатан превоз, 
односно партиципацију трошкова смештаја ученик 
подноси:  

1. Захтев за признавање права  
2. Потврду школе да је редован ученик 

основне школе 
3. Потврду привредног друштава односно 

другог правног лица да ученик преко 
својих родитеља или старатеља не 
остварује право на партиципацију путних 
трошкова, стипендију и кредит, односно 
потврду Националне службе за 
запошљавање да се родитељи налазе на 
евиденцији незапослених лица 

4. Фотокопију личне карте једног од 
родитеља или старатеља  

 
Члан 8.  

 Рок за достављање захтева за признавање 
права на бесплатан превоз, односно 
партиципацију трошкова смештаја за школску 
2014/2015 годину је 15 дана од дана усвајања ове 
Одлуке. 

Члан 9. 
Захтев и документација из члана 6. ове 

Одлуке предаје се писарници Општинске управе 
општине Димитровград.  
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Члан 10. 
Средства за бесплатан превоз, односно 

партиципацију трошкова смештаја ученика 
обезбеђују се у буџету општине Димитровград.  
 

Члан 11. 
 

Одељење за општу управу издаје ученику 
потврду о признатом праву на бесплатан превоз, 
ради приказа транспортном привредном друштву.  

Транспортно привредно друштво, на основу 
потврде о признатом праву на бесплатан превоз, 
доставља Одељењу за буџет и финансије рачун и 
списак ученика на одређеним релацијама. 

Износ трошкова смештаја из чл. 3. ове 
Одлуке, исплаћују се у складу са чланом 6. став 1. 
раздео 1. глава 12. - центар за социјални рад, 
позиција 9, економска класификација 4631 – 
решавање стамбених потреба корисника Одлуке о 
буџету општине Димитровград за 2015. годину 
(„Сл. лист Града Ниша“, бр. 106/14). 

 
Члан 12. 

 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша”. 

 
 Бр. 06-27/15-I/29-11 
 У Димитровграду, 06.03.2015. године.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
Председник 

Драгана Манчев,с.р. 
7. 

 
 На основу члана 48. и члана 56. Закона о 
локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 
34/10 и Одлука УС 54/11) и члана 6. Пословника 
Скупштине општине („Сл. лист Града Ниша“ бр. 
59/12),  
 Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној дана 06.03.2015. године донела 
је: 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ВЕРИФИКАЦИЈИ 

МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

I 

 Овом Одлуком мења се члан 1. став 1. 
Одлуке о измени одлуке о верификацији мандата 
одборника Скупштине општине Димитровград бр. 
06-35/13-I/12-14 од 24.04.2013. године, тако што: 

 

- у алинеји 3. уместо одборника СНЕЖАНА 
ЛЕКОВ, ул. Најден Киров бр. 37б/1, 
Димитровград стоји одборник НЕБОЈША 
ИВАНОВ, с. Жељуша, Димитровград. 

II 

 Мандат новоизабраном одборнику тече до 
истека мандата Скупштине општине 
Димитровград. 

III 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу Града 
Ниша''. 
 
 
 Број: 06-27/15-I/29-5 

 У Димитровграду, 06.03.2015. године 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

Председник 
Драгана Манчев,с.р. 

 
8. 
 
На основу члана 48. и члана 56. Закона о 

локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 
34/10 и Одлука УС 54/11) и члана 6. Пословника 
Скупштине општине („Сл. лист Града Ниша“ бр. 
59/12),  

Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној дана 06.03.2015. године донела 
је: 

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ВЕРИФИКАЦИЈИ 

МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

I 

 

Овом Одлуком мења се члан 1. став 1. 
Одлуке о измени одлуке о верификацији мандата 
одборника Скупштине општине Димитровград бр. 
06-9/15-I/28-13 од 27.01.2015. године, тако што: 

 

- у алинеји 1. уместо одборника МИЛАН 
ПЕТРОВ, ул. Балканска бр. 26а, 
Димитровград стоји одборник НЕГИЦА 
ТОДОРОВ, ул. Васил Левски бр.14, 
Димитровград. 

 

II 

 

 Мандат новоизабраном одборнику тече до 
истека мандата Скупштине општине 
Димитровград. 
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III 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу Града 
Ниша''. 

 
Број: 06-27/15-I/29-6 
У Димитровграду, 06.03.2015. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
Председник 

Драгана Манчев,с.р. 
 
 9. 
 
 На основу члана 28. став 4. Закона о 
агенцији за борбу против корупције („Сл. гласник 
РС“ бр. 97/2008, 53/2010, 66/2010- одлука УС и 
67/2013 - одлука УС), и чл. 74 ст. 3. и ст. 8. 
Пословника Скупштине општине Димитровград 
(„Сл. лист Града Ниша“ бр. 59/12),  
 Скупштина општине Димитровград на 
седници одржаној дана 06.03.2015. године, донела 
је: 

 

З А К Љ У Ч А К  

О ДАВАЊУ ПОЗИТИВНОГ МИШЉЕЊА 

НА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ЈП „КОМУНАЛАЦ“ 

ДИМИТРОВГРАД 

I 

 

 Даје се позитивно мишљење на именовање 
Веселинов Розите, дипломирани биолог – еколог 
из Димитровграда, ул. Иво Андрић бр. 13а, 
Димитровград, за члана Надзорног Одбора ЈП 
“Комуналац“ Димитровград.  

 

II 

 Закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Сл. листу Града Ниша''. 

 

 
Бр. 06-27/15-I/29-10 
У Димитровграду, 06.03.2015. године.  

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
 

Председник 
Драгана Манчев,с.р. 

 
 

 10. 
 
 На основу члана 26. став 2. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“ бр 119/12) и члана 
41. став 1. тачка 40.  Статута Општине 
Димитровград пречишћен текст („Сл. лист Града 
Ниша“, бр. 28/14),  
 Скупштина општина  Димитровград, на 
седници одржаној дана 06.03.2015. године донела 
је: 
 

   Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЕТИРИ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ  

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ 

ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
Члан 1. 

 I Разрешавају се дужности чланови Комисије 
за именовање директора Јавних предузећа чији је 
оснивач Општина Димитровград  (у даљем тексту: 
Комисија) и то: 
 

1. ВЕНКО ВЛАДИМИРОВ – председник, 
ЈМБГ 0503953733228, дипломирани 
правник, Димитровград, ул. Иво Андрић 
бр. 16 – представник јединице локалне 
самоуправе, 

2. ТАСЕВ ДУШАН – члан, ЈМБГ 
2509958751969, капетан прве класе у 
пензији, војна академија, Димитровград, ул 
Теслина бр. 21 – представник јединице 
локалне самоуправе и  

3. ТАКОВ АНЂЕЛ – члан, ЈМБГ 
1909958733218, дипломирани економиста, 
Димитровград, ул. Балканска бр. 102  – 
представник јединице локалне 
самоуправе,   

4. МАРИНА ТОДОРОВ - члан, ЈМБГ 
2410985738212, дипломирани инжењер 
индустријског менаџмента, Димитровград, 
Белеш – представник јединице локалне 
самоуправе, 

5. ГАЈОМИР ЂОРЂЕВИЋ – члан, ЈМБГ 
0202956733210, дипломирани правни 

 
 II Разрешава се секретара Комисије 
БРИГИТА ТОШЕВ - дипломирани правник. 
 

Члан 2. 
 Решење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Сл. листу Града Ниша''. 

 
Бр. 06-27/15-I/29-8 
У Димитровграду, 06.03.2015. године.  

     
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
Председник 

Драгана Манчев,с.р. 
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 11. 
 
 На основу члана 26. став 2. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“ бр 119/12) и члана 
41. став 1. тачка 40.  Статута Општине 
Димитровград пречишћен текст („Сл. лист града 
Ниша“, бр. 28/14),  
 Скупштина општина  Димитровград, на 
седници одржаној дана 06.03.2015. године донела 
је: 
 

   Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЕТИРИ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ  

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ 

ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
Члан 1. 

 I Именујe се Комисије за именовање 
директора Јавних предузећа чији је оснивач 
Општина Димитровград  (у даљем тексту: 
Комисија) у саставу: 
 

1. ЗОРАН СВИЛЕНКОВ – председник, 
ЈМБГ 0502961733214, адвокат, 
Димитровград, ул. 8 септембар бр. 18а 
– представник јединице локалне 
самоуправе, 

2. ВОJИН ИСТАТКОВ – члан, ЈМБГ 
1805955733217, дипломирани правник, 
Димитровград, ул. Висок бр. 8 – 
представник јединице локалне 
самоуправе, 

3. ЦЕНКО ЋИРОВ – члан, ЈМБГ 
1801960733211, правник, 
Димитровград, ул. Ћирило и Методије 
20 – представник јединице локалне 
самоуправе, 

4. ИВАН МАНОИЛОВ - члан, ЈМБГ 
2909987733220, туристички техничар, 
Димитровград, Белеш – представник 
јединице локалне самоуправе, 

5. ГАЈОМИР ЂОРЂЕВИЋ – члан, ЈМБГ 
0202956733210, дипломирани правник, 
Димитровград, ул. Београдска бр. 8б – 
представник Сталне конференције 
градова и општина. 

 
 II За секретара Комисије именује се 
ПРЕДРАГ ЗАРКОВ - правник. 
 III Комисија из става I именује се  на период 
од 3 (три) године. 
 IV Комисија доноси Пословник о раду и 
начину избора директора уз предходну сагласност 
Одбора за административна, мандатно – 
имунитетска питања Скупштине општине 
Димитровград. 
 V Комисија ће користити печат Скупштине 
општине Димитровград. 

Члан 2. 
 Решење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Сл. листу Града Ниша''. 
 

Члан 3. 
Ступањем на снагу овог Решења престаје 

да важи Решење о именовању председника и 
четири члана Комисије за именовање директора 
јавних предузећа општине Димитровград бр. 06-
60/13-I/15-43 од 12.06.2013. године („Сл. лист 
Града Ниша“ бр. 53/13) и Решење о разрешењу 
два члана Комисије за именовање директора 
јавних предузећа општине Димитровград бр. 06-
28/14-I/22-32 од 21.05.2014. године („Сл. лист 
Града Ниша“ бр. 53/13). 
 

Бр. 06-27/15-I/29-9 
У Димитровграду, 06.03.2015. године.  

    
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
Председник 

Драгана Манчев,с.р. 
 12. 
 

На основу члана 41. став 1. тачка 42. 
Статута општине Димитровград („Сл. лист Града 
Ниша“, бр. 28/14 - пречишћен текст), 

 Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној  06. марта 2015. године, донела 
је  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ 

И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ПУ „8. 

СЕПТЕМБАР“ У ДИМИТРОВГРАДУ 

 
Члан 1. 

 
Даје се сагласност на измене и допуне 

Годишњег плана ПУ „8. септембар“ у 
Димитровграду (Анекс годишњег Плана ПУ „8. 
септембар“ у Димитровграду), донете од стране 
Управног одбора установе, бр. 02-122 од 
24.02.2015.године. 
 

Члан 2. 
 

Решење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 
 Бр: 06-27/15-I/29-12 
 У Димитровграду, 06.03.2015. године.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

Председник 
Драгана Манчев,с.р. 
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 13. 
На основу члана 15. став 1. тачка 4., члана 

33. страв 1. тачка 5., 34., 35. и 42. Закона о 
ванредним ситуацијама („Сл. гласник  РС“, бр. 
111/2009),  чл. 1. и 10. Уредбе о саставу и начину 
рада штаба за ванредне ситуације („Сл. гласник 
РС“, бр.98/2010) и чл. 41,  став 1. тачка 7. Статута 
општине Димитровград („Сл. лист Града Ниша“, 
бр. 28/14),  

Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној  06. марта 2015. године, донела 
је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ДИМИТРОВГРАД 

 
 1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Општински штаб за 
ванредне ситуације на територији општине 
Димитровград (у даљем тексту: Општински штаб), 
у који се именују: 
 
 ЗА КОМАНДАНТА ОПШТИНСКОГ ШТАБА 
 Зоран Ђуров, председник општине 
Димитровград 
  
 ЗА ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА 
ОПШТИНСКОГ ШТАБА 
 Васил Велчев, заменик председника 
општине Димитровград 
 
 ЗА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКОГ ШТАБА 
 Коцић Тодор, радник Одељења за ванредне 
ситуације у Пироту 
 
 ЗА ЧЛАНОВЕ:  

 др Иван Станчев, члан Општинског 
већа, 

 Бобан Геров, члан Општинског већа, 

 Ивица Матов, радник Општинске 
управе, 

 Славча Димитров, директор Центра за 
социјални рад, 

 Биљана Ранђелов, радник Општинске 
управе, 

 Видојко Петров, радник Општинске 
управе, 

 Саша Марков, радник Општинске 
управе, 

 Васка Ђокић, начелник Одељења за 
урбанизам, грађевинарство имовинско 
правне послове и комунално стамбену 
делатност, 

 Зоран Геров, управник 
електродистрибуције,  

 Емил Томов, директор РТВ 
„Цариброд“, 

 Саша Алексов, директор ЈП 
„Комуналац“, 

 Бојан Давитков, директор Дома 
здравља, 

 Горан Соколов, представник полиције, 

 Весна Тодоров, секретар Црвеног 
крста, 

 Микан Андрејев, председник 
Планинарског друштва, 

 Катерина Симеонов, директор 
Основне школе, 

 Соња Каменов, директор Дечјег 
вртића, 

 Снежана Симеонов, директор 
Гимназије, 

 Марјан Јеленков, радник Ватрогасно 
спасилачког одељења, 

 Еленко Петров, члан Општинског већа, 

 Веселин Димов, возач, радник 
Општинске управе, 

 Ивица Димов, курир, радник 
Општинске управе, 

 Маријана Соколов, записничар, радник 
Општинске управе. 

  
 2.   Општински штаб, по потреби, посебним 

актом образује помоћне стручно-оперативне 
тимове за специфичне задатке заштите 
спасавања. 

 
 У Општински штаб, по потреби и позиву 
укључују се: 

− чланови Општинског већа општине 
Димитровград; 

− начелник Општинске управе општине 
Димитровград; 

− начелници Оделења Општинске 
управе општине Димитровград; 

− друга стручна лица на сталном раду у 
Општинској управи; 

− стручна лица из одређених области на 
радном и другом ангажаовању ван 
органа Општинске управе општине 
Димитровград. 

  
 3. Распоређивање лица  на одређене 
дужности у Општински штаб или стручно-
оперативним тимовима, односно ради обављања 
оперативних задатака Општинског штаба, врши 
командант Штаба или лица која он овласти. 
  
 4. Општински штаб обавља следеће 
послове: 

-руководи и кординира рад субјеката 
система заштите и спасавања и снага заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама на 
спровођењу утврђених задатака, 

-руководи и координира спровођење мера и 
задатака цивилне заштите, 

-разматра и даје мишљење на Предлог 
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процене угрожености и Предлог плана заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама на 
територији градске општине Димитровград, 

-прати стање и организацију заштите и 
спасавања и предлаже мере за њихово 
побољшавање, 

-наређује употребу снага заштите и 
спасавања, средства помоћи и других средстава 
која се користе у ванредним ситуацијама, 

-стара се о редовном информисању и 
обавештавању становништва о ризицима и 
опасностима и предузетим мерама, 

-разматра организацију, опремање и 
обучавање јединица цивилне заштите, 
овлашћених, оспособљених правних лица, 

-сарађује са надлежним органима заштите и 
спасавања суседних јединица локалне 
самоуправе, 

-процењује угроженост од настанка 
ванредне ситуације, 

-доноси наредбе, закључке и препоруке, 
-именује менаџера заштите и заменика 

менаџера у насељеним местима, 
-разматра и предлаже доношење одлуке о 

организацији заштите и спасавања на територији 
општине Димитровград, 

-ангажује оспособљена правна лица и друге 
организације од значаја за јединицу локалне 
самоуправе – Димитровград, 

-обавља и друге послове у складу са 
Законом. 
 Послови из тачке 3. овог решења 
финансирају се из буџетских средстава у складу 
са законом. 
  
 5.  Административно-техничке послове за 
потребе Општинског штаба обављаће Одсек за 
скупштинске послове и послове Општинског већа. 
  
 6. Ступањем на снагу овог решења 
разрешавају се дужности командант, заменик 
команданта, начелнок и чланови Општинског 
штаба за ванредне ситуације на територији 
општине Димитровград и престају да важи 
Решење о образовању  оперативног штаба за 
ванредне ситуације на територији општине 
Димитровград, бр. 06-34/12-I/5-4 од 13.11.2012. 
године („Сл. лист Града Ниша“, бр. 92/12), Решење 
о изменама Решења о образовању општинског 
штаба за ванредне ситуације на територији 
општине Димитровград, бр. 06-60/13-I/15-20 од 
12.06.2013. године („Сл. лист Града Ниша“, бр. 
53/13) и Решење о изменама Решења о 
образовању општинског штаба за ванредне 
ситуације на територији општине Димитровград, 
бр. 06-20/14-I/21-23 од 11.04.2014. године („Сл. 
лист Града Ниша“, бр. 28/14).  
 

7.  Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Града Ниша“. 
 

Бр. 06-27/15-I/29-13 
У Димитровграду, 06.03.2015. године.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
Председник 

Драгана Манчев,с.р. 
 14. 

 
На основу чл.13. и 14. Закона о локалним 

изборима (“Сл.гласник РС”, бр. 129/2007 и 34/10 – 
Одлуке УС 54/11) и члана 41. Статута oпштине 
Димитровград пречишћен текст („Сл. лист Града 
Ниша“, бр. 28/14),  

Скупштина oпштине Димитровград, на 
седници одржаној  06. марта 2015. године, донела 
је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД  

У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 
Члан 1. 

 
       Разрешава се дужности стални састав 
Изборне комисије општине Димитровград, пре 
истека мандата, и то: 
 

1. ВЕЛИН НИКОЛОВ –  председник – дипл. 
прав. – СНС, ул. Омладинских бригада 
бр. 1, Димитровград, 

 ВЕНКО ВЛАДИМИРОВ –  заменик 
председника – дипл. прав., - 
Иницијативни одбор “Заједно за Србију", 
ул. Иво Андрић 16, Димитровград; 

2. АЛЕКСАНДРА МОМЧИЛОВ – члан - 
Иницијативни одбор “Заједно за Србију", 
ул. Балканска 8/20,Димитровград,  

  ДРАГАН ТОДОРОВ – заменик члана – 
Иницијативни одбор “Заједно за Србију", 
ул. Власаки  Алексов 19, Димитровград; 

3.  МИРА СТАМЕНОВ – члан – Коалиција  
ДПБ-УРС, ул. Хилендарска 24, 
Димитовград, 

 РОСИЦА НИКОЛОВ – заменик члана – 
Коалиција  ДПБ-УРС, с.Лукавица бб, 
Димитровград; 

4.ИВАНА ПЕТРОВ – члан – Коалиција  
ДПБ-УРС, с.Лукавица бб, Димитровград, 

     ВАСКО АНГЕЛОВ – заменик члана – 
ДСС, с. Лукавица бб, Димитровград; 

5. ЦЕНКО ЋИРОВ – члан, професор 
народне одбране, СНС, ул. Ћирило и 
Методије бр. 20, Димит ровград, 

 ДРАГИЦА МИЛИЈЕВ– заменик члана – 
с. Жељуша, Димитровград, 
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6. СЛАВЧА ДИМИТРОВ– члан-ДС, 
с.Лукавица, Димитровград, 

 АНИТА КОСТОВ- заменик члана-ДС, с. 
Лукавица, Димитровград, 

7. ВОЈИН ИСТАТКОВ– члан-СПС, ул. 
Нушићева бр.10, Димитровград, 

 ЉУБОМИР ВЕЛИЧКОВ– заменик члана-
СПС, ул. Иво Андрић. 

 
Члан 2. 

 
 ЗОРИЦА СОКОЛОВ – – дипл. прав., Белеш 
бб, Димитровград, разрешава се дужности 
секретара Изборне комисије општине 
Димитровград. 
 ЉУБИША ВАСОВ – дипл. прав., ул. Христо 
Ботев 10 а, Димитровград, разрешава се дужности 
заменика секретара Изборне комисије општине 
Димитровграду. 

Члан 3. 
 

 Решење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 
 

Број: 06-27/15-I/29-14 
У Димитровграду, 06.03.2015. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
Председник 

Драгана Манчев,с.р. 
 15. 
        
 На основу чл. 13. и 14. Закона о локалним 
изборима (“Сл.гласник РС”, бр. 129/2007, 34/10 и 
54/11), члана 41. Статута општине Димитровград 
пречишћен текст („Сл. лист Града Ниша“, бр. 
28/14),  

Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној  06. марта 2015. године, донела 
је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД  

У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 
Члан 1. 

       Именује се Изборна комисија општине 
Димитровград у сталном саставу, и то: 
 

1.ВЕЛИН НИКОЛОВ –  председник – дипл. 
прав. – СНС, ул. Омладинских бригада 1, 
Димитровград, 

СРЂАН ХРИСТОВ –  заменик 
председника – дипл. прав. - СНС, ул. 
Балканска 104/а, Димитровград; 

2. ЦЕНКО ЋИРОВ – члан - професор народне 
одбране - СНС, ул. Ћирило и Методије 20, 
Димитровград, 

 ВЛАДИЦА ВЕЦКОВ – заменик члана – 
средња стручна спрема, ПС ул. Сутјеска 48, 
Димитровград; 

3.ЉУБОМИР ВЕЛИЧКОВ – члан – правник - 
СНС, ул. Иво Андрић 7, Димитовград, 

 МАРЈАН ИГОВ – заменик члана – средња 
стручна спрема - ПС, ул. 8. Март, 
Димитровград; 

4.СЛАВЧА ДИМИТРОВ – члан – дипл. прав. - 
ДС, с.Лукавица, Димитровград, 

 АНИТА КОСТОВ – заменик члана – 
професор разредне наставе, ДС, с. 
Лукавица, Димитровград; 

5.ЧАСЛАВ МАНОИЛОВ – члан – професор - 
СПС, с. Жељуша, Димитровград, 

 ВОЈИН ИСТАТКОВ– заменик члана –  СПС, 
ул. Нушићева 10, Димитровград; 

5. ВЕНКО ВЛАДИМИРОВ – члан – дипл. прав. 
- ЗЗС, ул. Иво Андрић 16, Димитровград, 

 ИВАН БОЖИЛОВ - заменик члана - ЗЗС, ул. 
4. Јули 7, Димитровград; 

6. ИВИЦА ИВАНКОВ – члан - ДПБ, с. 
 Жељуша, Димитровград, 

РОСИЦА НИКОЛОВ – заменик члана - 
ДПБ, с. Лукавица, Димитровград. 
  

Члан 2. 
 Изборна комисија Општине има секретара и 
заменика секретара који у раду Комисије учествују 
без права одлучивања: 

 за секретара Изборне комисије 
Општине именује се ЉУБИША 
ВАСОВ – дипл. прав., ул. Христо 
Ботев 10 а, Димитровград, 

 за заменика секретара Изборне 
комисије Општине именује се МИЛАН 
СТАВРОВ – дипл. прав., с. Жељуша, 
Димитровград. 

  
      Члан 3.  

 Мандат Изборне комисије општине 
Димитровград траје четири године почев од дана 
доношења решења, тј. од 06.03.2015. године. 
 

Члан 4. 
 Ово решење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 

 
Број: 06-27/15-I/29-15 
У Димитровграду, 06.03.2015. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
 

Председник 
Драгана Манчев,с.р. 
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 16.  
 

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07) и члана 
48. и 51. Статута општине Димитровград 
пречишћен текст („Сл. лист Града Ниша“, бр. 
28/14)  

Скупштина општине Димитровград на 
седници одржаној дана 06.03.2015. године, донела 
је: 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, 

ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО, 

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ДИМИТРОВГРАД 

 

Члан 1. 

 Разрешавају се дужности председника, 
заменик председника и чланови Одбора за 
административна, мандатно – имунитетска питања 
Скупштине општине Димитровград, пре истека 
мандата, и то: 

 

1. ЗОРАН ГЕРОВ, дипломирани 
економиста, ул. Балканска бр. 6/4 – 
председник, 

2. ВЕРА ВАСОВ, васпитачица, ул. 
Пастерова бр. 10 – заменик 
председника, 

3. ЉУБИША ВАСОВ, дипломирани 
правник, ул. Христо Ботев бр. 10 – члан, 

4. ЗОРАН ХРИСТОВ, машински техничар, 
Балканска 104а – члан, 

5. ЂОРЂЕ ДИМОВ, доктор ветеринарске 
медицини, у. Првомајска бр. 23 – члан, 

6. АЛЕКСАНДАР ДИМИТРОВ, дипл. 
правник, с. Лукавица, Димитровград – 
члан, 

7. ЧАСЛАВ МАНОИЛОВ, професор, с. 
Жељуша, Димитровград – члан. 

 

Члан 2. 

Решење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Сл. листу Града Ниша''. 

 

Члан 3. 

Ступањем на снагу овог Решења престаје 
да важи Решење о избору председника, заменика 
председника и чланови Одбора за 

административна, мандатно-имунитетска питања 
(„Сл. лист Града Ниша“ бр. 40/13), Решење о 
избору члана Одбора за административна, 
мандатно-имунитетска питања („Сл. лист Града 
Ниша“ бр. 40/14) и Решење о разрешењу и избору 
председника, заменика председника и члана 
Одбора за административна, мандатно-
имунитетска питања („Сл. лист Града Ниша“ бр. 
5/15). 

 
Бр. 06-27/15-I/29-16 
У Димитровграду, 06.03.2015. године.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
 

Председник 
Драгана Манчев,с.р. 

 
 
 17.                                   
 
 На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07) и члана 
45-49 Статута општине Димитровград пречишћен 
текст („Сл. лист Града Ниша“, бр. 28/14) и члана 
14. став 1. тачка 6. Одлуке о оснивању сталних 
радних тела Скупштине општине Димитровград 
(„Сл. лист Града Ниша“, бр. 59/12),  
 Скупштина општине Димитровград на 
седници одржаној дана 06.03.2015. године, донела 
је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНО, МАНДАТНО - 

ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА 

 

Члан 1. 

Бира се Одбора за административно, 
мандатно-имунитетска питања саставу: 

 

1. АЛЕКСАНДАР ДИМИТРОВ, 
дипломирани правник, с. Лукавица - 
председник, 

2. ЗОРАН ПЕТРОВ, економиста, Нешково 
14 - заменик председника, 

3. ЗОРАН ХРИСТОВ, машински техничар, 
Балканска 104/а - члан,  

4. ВЕРА ВАСОВ, васпитачица, Пастерова 
18 - члан, 
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5. ВЕРИЦА АЛЕКСОВ, правник, с. 
Жељуша - члан, 

6. ЧАСЛАВ МАНОИЛОВ, професор, с. 
Жељуша - члан, 

7. МИЛИСАВ НИКОЛОВ, професор 
бугарског језика, с. Лукавица - члан. 

 

Члан 2. 

 Одбор за административно, мандатно-
имунитетска питања разматра предлоге Oдлукa 
и друге опште акте и питања која се односе на: 

 

 Разматра усклађеност предлога Одлука и 
других општих аката које усваја Скупштина 
са Уставом, Законом и Статутом и даје 
своје предлоге и мишљења Скупштини, 

 Утврђује пречишћене текстове Одлука и 
других прописа Скупштине и разматра 
предложена аутентична тумачења 
прописа чији је доносилац Скупштина, 

 Припрема и предлаже прописе којима се 
уређују питања остваривања права и 
дужности одборника, 

 Доноси појединачна акта о статусним 
питањима одборника и лица које бира, 
именује и поставља Скупштина, 

 Разматра разлоге престанка мандата 
појединих одборника и о томе подноси 
Скупштини извештај са предлогом за 
доделу мандата новом одборнику у складу 
са законом, 

 Разматра извештај Општинске изборне 
комисије и уверења о избору одборника и 
подноси Скупштини извештај са 
предлогом за потврђивање мандата и 
разматра друга питања у вези са 
мандатно- имунитетским правима 
одборника.  

Члан 3. 

 Мандат изабраних траје до истека мандата 
Скупштине општине Димитровград. 

Члан 4. 

 Решење струпа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Сл. листу Града Ниша''. 

 
Бр. 06-27/15-I/29-17 
У Димитровграду, 06.03.2015. године.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
Председник 

Драгана Манчев,с.р. 
 

 18. 
 
На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и чл. 48. 
и 51. Статута општине Димитровград пречишћен 
текст („Сл. лист Града Ниша“, бр. 28/14), 

 Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној  06. марта 2015. године, донела 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, 

ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

ОДБОРА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ, 

ПРИВРЕДУ, МАЛУ ПРИВРЕДУ И  

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 
Члан 1. 

 Разрешавају  се дужности председника, 
заменик председника и чланова Одбора за буџет, 
финансије, привреду, малу привреду и локални 
економски развој Скупштине општине 
Димитровград, пре истека мандата, и то: 
 

1. ТАСЕВ ДУШАН,  пензионер, Теслина бр. 
21 – председник, 

2. МИЛИЋ ДРАГАН, дипломирани 
економиста, Нишава 15/4 – заменик 
председника, 

3. МОМЧИЛОВ АЛЕКСАНДРА, струковни 
економиста, Балканска 80/20  – члан,  

4. ЛЕКОВ СНЕЖАНА, економиста, Најден 
Киров 37б/1  – члан, 

5. ТОДОРОВ МАРИНА, дипломирани 
инжењер индустријског менаџмента, 
Белеш – члан, 

6. НИКОЛОВ ЗОРАН, предузетник,  
Балканска 4 – члан, 

7. АНТОВ ТОДОР, предузетник, Христо 
Ботев 2 – члан. 

 
Члан 2. 

Решење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Ниша“. 

 
Члан 3. 

Ступањем на снагу овог решења престаје 
да важи Решење о избору председника, заменика 
председника и чланова Одбора за буџет, 
финансије, привреду, малу привреду и локални 
економски развој („Сл. лист Града Ниша“ бр. 
40/13). 
 

Бр. 06-27/15-I/29-18 
У Димитровграду, 06.03.2015. године.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
Председник 

Драгана Манчев,с.р. 
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 19.       
 
На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и чл. 45-
49 Статута општине Димитровград пречишћен 
текст („Сл. лист Града Ниша“, бр. 28/14) и члана 
14. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању сталних 
радних тела Скупштине општине Димитровград 
(„Сл. лист Града Ниша“, бр. 59/12),  

Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној  06. марта 2015. године, донела 
је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА 

БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ, МАЛУ 

ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ 

 
 

Члан 1. 
 

 Бира се Одбор за буџет и финансије, 
привреду, малу привреду и локални економски 
развој у саставу: 

1. ЗОРАН ГЕРОВ, дипломирани економиста, 
Балканска 6/4- председник, 

2. ДУШАН ТАСЕВ,  пензионер, Теслина 21 - 
заменик председника, 

3. ДРАГИЦА МИЛЕВ, економиста, Балканска 
7/9 - члан,  

4. ЗОРАН НИКОЛОВ, грађевински инжењер, 
Балканска 4/17 - члан, 

5. АНЂЕЛ ИВАНОВ, економиста, Балканска 
10 - члан, 

6. ЗОРАН ТОДОРОВ, економиста, с. 
Жељуша - члан, 

7. ДРАГИЦА АНГЕЛОВ, економски техничар, 
Борачка 55 - члан. 

 
Члан 2. 

 
 Одбор за буџет и финансије, привреду, 
малу привреду и локални економски развој 
разматра предлоге одлукa и друге опште акте и 
питања која се односе на: 
 

 Финансијске послове Општине, таксе, 
накнаде и утврђивање других прихода 
Општине,  

 Буџет, завршни рачун,  

 Програм развоја Општине и појединих 
делатности,  

 Програме локалног економског 
развоја,  

 Развој занатства, трговине и друге 
делатности из области мале привреде,  

 Разматра задуживање Општине, 
имовину Општине, као и друга питања 
из области имовинско-правних односа 
и финансија,  

 Разматра питања која се односе на 
развој туризма и угоститељства, робне 
размене, грађење и уређење, 
обезбеђење и коришћење пословног 
простора. 

 
Члан 3. 

 Мандат изабраних траје до истека мандата 
Скупштине општине Димитровград. 
  

Члан 4. 
 Решење струпа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Ниша“. 
 

Бр. 06-27/15-I/29-19 
У Димитровграду, 06.03.2015. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
 

Председник 
Драгана Манчев,с.р. 

 20. 
 
На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и чл. 48. 
и 51. Статута општине Димитровград пречишћен 
текст („Сл. лист Града Ниша“, бр. 28/14), 

 Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној 06. марта 2015. године, донела 
је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, 

ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ, САОБРАЋАЈ, 

КОМУНАЛНО СТАМБЕНУ ДЕЛАТНОСТ И  

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

 
Члан 1. 

  Разрешавају  се дужности 
председника, заменик председника и чланови 
Одбора за урбанизам, саобраћај, комунално 
стамбену делатност и грађевинско земљиште 
Скупштине општине Димитровград, пре истека 
мандата, и то: 
 

1.ПЕТРОВ ДРАГАН, дипломирани инжењер 
технологије, ЈНА 46 – председник, 

2.ИВАНКОВ БОЖА, машин бравар, с. 
Жељуша – заменик председника, 

3.ВИДЕНОВ СТЕВАН, дипломирани 
инжењер технологије, Пастерова 15  – члан,  

4.АНГЕЛОВ АСЕН, дипломирани инжењер 
електротехнике, с. Лукавица – члан, 
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5.ТАШКОВ ВАСИЛ, менаџер грађевине, 
Стара планина 3 – члан, 

6.СТЕФАНОВ ИВАН, струковни инжењер 
геодезије, Белеш – члан, 

7.ЈОРДАН ПЕТРОВ, машински инжењер, 
Балканска 60 – члан. 
 

Члан 2. 
Решење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу Града Ниша“. 
 

Члан 3. 
Ступањем на снагу овог Решења престаје 

да важи решење о избору председника, заменика 
председника и чланова Одбора за урбанизам, 
саобраћај, комунално стамбену делатност и 
грађевинско земљиште („Сл. лист Града Ниша“ , 
бр. 40/13). 
 
 

Бр. 06-27/15-I/29-20 
У Димитровграду, 06.03.2015. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
 

Председник 
Драгана Манчев,с.р. 

 
 
 21. 

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и чл. 45-
49 Статута општине Димитровград пречишћен 
текст („Сл. лист Града Ниша“, бр. 28/14) и члана 
14. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању сталних 
радних тела Скупштине општине Димитровград 
(„Сл. лист Града Ниша“, бр. 59/12),  

Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној  06. марта 2015. године, донела 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА 

УРБАНИЗАМ, САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНО 

СТАМБЕНУ ДЕЛАТНОСТ И  

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

 
 

Члан 1. 
 Бира се Одбор за урбанизам, саобраћај, 
комунално-стамбену делатност и грађевинско 
земљиште у саставу: 

1. ДРАГАН ПЕТРОВ, дипломирани инжењер 
технологије, ЈНА 46 - председник, 

2. ВАСИЛ ТАШКОВ, грађевински инжењер, 
Стара планина 3 - заменик председника, 

3. ВАСИЛ ПЕЈЧЕВ, машински инжењер, 
Десанке Максимовић 8 - члан,  

4. ЈОРДАН ПЕТРОВ, машински инжењер, с. 
Горња Невља - члан, 

5. СТЕВАН ВИДЕНОВ , дипломирани 
инжењер технологије, Пастерова 15 - 
члан, 

6. МИРЧА СОТИРОВ, конобар, с. Бачево - 
члан, 

7. АСЕН АНГЕЛОВ, дипломирани инжењер 
електротехнике, с. Лукавица – чла,. 

 
Члан 2. 

 Одбор за урбанизам, саобраћај, 
комунално-стамбену делатност и грађевинско 
земљиште разматра предлоге одлукa и друге 
опште акте и питања која се односе на: 
 

 Урбанистичке планове и програме развоја 
Општине, 

 Уређење, обављање и развој комуналне 
делатности,  

 Уређење и коришћење грађевинског 
земљишта,  

 Одржавање стамбених зграда и 
безбедности коришћења и утврђивања 
висине накнаде за одржавање стамбених 
зграда, као и уређивање других питања 
везаних за стамбене односе, 

 Сва питања везана за планирање и 
изградњу енергетских капацитета и 
снадбевање свих врста горива,  

 Уређење назива улица и тргова, као и 
постављање споменика на јавним 
местима, 

 Разматра питања која се односе на јавни 
превоз  и пригратски превоз путника( 
линијски и ванлинијски),  

 Изградња и коришћење, одржавање 
локалних и некатегорисаних путева и 
улица у насељима, као и друга питања из 
ове области. 

 
Члан 3. 

 
 Мандат изабраних траје до истека мандата 
Скупштине општине Димитровград. 
  

Члан 4. 
  

Решење струпа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 
 

Бр. 06-27/15-I/29-21 
У Димитровграду, 06.03.2015. године.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
Председник 

Драгана Манчев,с.р. 
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 22. 
 
На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и чл. 48. 
и 51. Статута општине Димитровград пречишћен 
текст („Сл. лист Града Ниша“, бр. 28/14), 

 Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној  06. марта 2015. године, донела 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, 

ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

ОДБОРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ, 

ИНФОРМИСАЊЕ, СПОРТ И ОМЛАДИНУ 

 
 

Члан 1. 
 Разрешавају  се дужности председника, 
заменик председника и чланова Одбора за 
образовање, културу, информисање, спорт и 
омладину Скупштине општине Димитровград, пре 
истека мандата, и то: 
 

1.АНГЕЛОВ АЛЕКСАНДАР, дипломирани 
економиста – менаџер, Борачка 55 – председник, 

2.МАНОИЛОВ СЛАВОЉУБ, професор 
математике, Белеш  – заменик председника,  

3.ИВАНОВ ЗОРАН , вкв металостругар, 
Нешкова 1 – члан, 

4.ДИМОВ ГАБРИЈЕЛА, гимназијалац, 
Белеш – члан, 

5.ПЕЈЧЕВ АЛЕКСАНДРА, економиста, 
Десанке Максимовић 8 – члан, 

6.АНДРЕЈЕВ ВАСИЛ, професор физичке 
културе, Васил Левски 19 – члан, 

7.АНДРЕЈЕВИЋ МИЛАН, студент, 
Балканска 5  – члан. 
 

Члан 2. 
Решење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу Града Ниша“. 
 

Члан 3. 
Ступањем на снагу овог решења престаје 

да важи Решење о избору председника, заменика 
председника и чланова Одбора за образовање, 
културу, информисање, спорт и омладину („Сл. 
лист Града Ниша“, бр. 40/13). 
 
 

Бр. 06-27/15-I/29-22 
У Димитровграду, 06.03.2015. године.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
 

Председник 
Драгана Манчев,с.р. 

 23.        
 
На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и чл. 45-
49 Статута општине Димитровград пречишћен 
текст („Сл. лист Града Ниша“, бр. 28/14) и члана 
14. став 1. тачка 3. Одлуке о оснивању сталних 
радних тела Скупштине општине Димитровград 
(„Сл. лист Града Ниша“, бр. 59/12),  

Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној  06. марта 2015. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА 

ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ, 

ИНФОРМИСАЊЕ, СПОРТ И ОМЛАДИНУ 

 
Члан 1. 

 Бира се Одбор за образовање, културу, 
информисање, спорт и омладину у саставу: 

1. АНИТА МИЛОШЕВ, магистар економије, 
Димитровград  - председник, 

2. МАРИЈАНА МИТОВ, професор разредне 
наставе, с. Градиње - заменик 
председника, 

3. МИЛАН АНДРЕЈЕВИЋ, средња стручна 
спрема, Балканска 5/9 - члан,  

4. ДАНИЈЕЛА АПОСТОЛОВ ВИДЕНОВ, 
магистар педагогије, с. Жељуша - члан, 

5. ДАНИЕЛ ЕЛЕНКОВ,  дипломирани 
менаџер туризма, Првомајска 21 - члан, 

6. БРАНИСЛАВ ВАСОВ, професор 
физичког васпитања, Пастерова 18 - 
члан, 

7. ЗОРАН ИВАНОВ, вкв металостругар, 
Нешково 1 - члан. 

 
Члан 2. 

 Одбор за образовање, културу, 
информисање, спорт и омладину разматра 
предлоге одлукa и друге опште акте и питања која 
се односе на: 

 Оснивање установа и организација у 
области основног образовања, 
културе, физичке културе, спорта, 
прате и обезбеђују њихово 
финансирање,  

 Заштиту културних добара од значаја 
за Општину, питања која се односе на 
развој културног и уметничког 
стваралаштва,  

 Питања која се тичу финансирања – 
суфинансирања програма и пројеката 
у области културе од значаја за 
Општину,  
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 Стварања услова за рад библиотеке, 
галерије и других установа културе,  

 Јавно информисање од локалног 
значаја, као и стварање установе  за 
јавно информисање на српском језику 
и језику националних мањина који је у 
службеној употреби,  

 Извештавања на језику националних 
мањина који није у службеној употреби 
када такво извештавање представља 
достигнути ниво мањинских права,  

 Сва друга питања која се односе на 
област образовања, културе, 
информисања и спорта.Оснивање 
установа и организација у области 
основног образовања, културе, 
физичке културе, спорта, прате и 
обезбеђују њихово финансирање. 
 

Члан 3. 
 Мандат изабраних траје до истека мандата 
Скупштине општине Димитровград. 
  

Члан 4. 
Решење струпа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 
 

Бр. 06-27/15-I/29-23 
У Димитровграду, 06.03.2015. године.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
Председник 

Драгана Манчев,с.р. 
 
 24. 

 
На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и чл. 48. 
и 51. Статута општине Димитровград пречишћен 
текст („Сл. лист Града Ниша“, бр. 28/14), 

 Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној 06. марта 2015. године, донела 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, 

ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

ОДБОРА ЗА  ПОЉОПРИВРЕДУ, 

РУРАЛНИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Члан 1. 

 Разрешавају  се дужности председника, 
заменика председника и чланова Одбора за 
пољопривреду, рурални развој и заштиту животне 
средине Скупштине општине Димитровград, пре 
истека мандата, и то: 

 
1.ДИМОВ ЂОРЂЕ, др ветеринарске 

медицине, Светосавска 23 – председник, 
2.ВЕЛИНОВ НИКОДИЈЕ, дипломирани 

агроном сточарства, Балканска 20/15– заменик 
председника, 

3.ПЕТРОВ НЕНАД, струковни инжењер 
индуструјског инжењерства, Сутјеска 110  – члан,  

4.ПЕТРОВ САША, машински техничар, 8 
март 17 – члан, 

5.ПЕТРОВ ДУШАНКА, економиста, с. Доњи 
Криводол – члан, 

6.БОЖИЛОВ ТОМИЦА, економски  
техничар, 4 јул 7 – члан, 

7.ПЕТРОВ ЕЛЕНКО, машински инжењер, 
Власаки Алексов 29 – члан. 
 

Члан 2. 
Решење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу Града Ниша“. 
 

Члан 3. 
Ступањем на снагу овог решења престаје 

да важи Решење о избору председника, заменика 
председника и чланова Одбора за пољопривреду, 
рурални развој и заштиту животне средине („Сл. 
лист Града Ниша“, бр. 40/13). 
 

Бр. 06-27/15-I/29-24 
У Димитровграду, 06.03.2015. године.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
Председник 

Драгана Манчев,с.р. 
 25.       
  

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и чл. 45-
49. Статута општине Димитровград пречишћен 
текст („Сл. лист Града Ниша“, бр. 28/14) и члана 
14. став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању сталних 
радних тела Скупштине општине Димитровград 
(„Сл. лист Града Ниша“, бр. 59/12),  

Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној  06.марта 2015. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА  

ПОЉОПРИВРЕДУ, РУРАЛНИ РАЗВОЈ И 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Члан 1. 

 Бира се Одбор за пољопривреду, рурални 
развој и заштиту животне средине у саставу: 

1.ЂОРЂЕ ДИМОВ, доктор ветерине, 
Светосавска 23 - председник, 
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2.ЦАНКО КОСТОВ, социјални радник, 
Нишава 15 - заменик председника, 

3.ДУШАНКА ПЕТРОВ, економиста, с. Доњи 
Криводол- члан,  

4.ДЕЈАН НЕЈКОВ - члан, инжењер 
пољопривреде за прехрамбену технологију, ул. 
Боре Станковића бр. 18, Димитровград, 

5.ТОМИЦА БОЖИЛОВ, економски техничар, 
4 јули 7 - члан, 

6.ИВАН МИШЕВ, електротехничар, Бора 
Станковић 3- члан, 

7.ДОБРИН ПЕТРОВ, дипломирани 
инжењер, Белеш - члан. 
 

Члан 2. 
 Одбор за пољопривреду, рурални развој 
и заштиту животне средине разматра предлоге 
одлукa и друге опште акте и питања која се односе 
на: 

 Заштиту, коришћење и уређење 
пољопривредног земљишта, 

 Развој пољопривреде, посебно сточарства 
и руралног развоја, као и друга питања из 
ове области,  

 Развој шумарства, водопривреде и 
снадбевање пољопривредних 
прехрамбених производа, као и друга 
питања од значаја за развој ових 
привредних грана, 

 Разматра питања везана за заштиту и 
унапређење животне средине, ваздуха, 
природе и природних добара, заштиту од 
буке и прати активности на спречавању и 
отклањању штетних последица које 
угрожавају животну средину, 

 На развој привреде у целини, робне 
размене, приватно предузетништво, 
уређење, обезбеђење и коришћење 
пословног простора.  

 
Члан 3. 

 Мандат изабраних траје до истека мандата 
Скупштине општине Димитровград. 
  

Члан 4. 
Решење струпа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 
 

Бр. 06-27/15-I/29-25 
У Димитровграду, 06.03.2015. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
 

Председник 
Драгана Манчев,с.р. 

  

 26.     
 
На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и чл. 48. 
и 51. Статута општине Димитровград пречишћен 
текст („Сл. лист Града Ниша“, бр. 28/14), 

 Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној  06. марта 2015. године, донела 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, 

ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

ОДБОРА ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ И 

ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ И ИНВАЛИДСКА 

ПИТАЊА 

 
Члан 1. 

  Разрешавају  се дужности 
председника, заменика председника и чланова 
Одбора за здравство, социјалну и дечју заштиту и 
инвалидска питања  Скупштине општине 
Димитровград, пре истека мандата, и то: 
 

1.ПЕЈЧИЋ ТАТЈАНА, доктор медицине, 
Балканска 7 – председник, 

2.СТАНЧЕВ ИВАН, гранични санитарни 
инспектор с. Градиње – заменик председника, 

3.ПЕТРОВ ЈЕЛИСАВЕТА, дипломирани 
економиста, Бошко Буха 22/17  – члан,  

4.ДИМИТРОВ СЛОБОДАН, предузетник, 
Белеш – члан, 

5.ДИМИТРОВ ВЛАДИЦА, лекар 
специјалиста – радиолог, Сутјеска 23 – члан, 

6.ИВАНОВ СЛАЂАНА, магистар 
психологије, с. Жељуша – члан, 

7.ЦВЕТКОВ АЛЕКСАНДРА, медицинска 
сестра, с. Лукавица – члан. 
 

Члан 2. 
Решење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу Града Ниша“. 
 

Члан 3. 
Ступањем на снагу овог решења престаје 

да важи Решење о избору председника, заменика 
председника и чланова Одбора за здравство, 
социјалну и дечју заштиту и инвалидска питања  
Скупштине општине Димитровград („Сл. лист 
Града Ниша“, бр. 40/13). 
 

Бр. 06-27/15-I/29-26 
У Димитровграду, 06.03.2015. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
 

Председник 
Драгана Манчев,с.р. 
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 27.      
 
На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и чл. 
45.-49. Статута општине Димитровград пречишћен 
текст („Сл. лист Града Ниша“, бр. 28/14) и члана 
14. став 1. тачка 5. Одлуке о оснивању сталних 
радних тела Скупштине општине Димитровград 
(„Сл. лист Града Ниша“, бр. 59/12),  

Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној 06. марта 2015. године, донела 
је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  ОДБОРА ЗА 

ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧЈУ 

ЗАШТИТУ И ИНВАЛИДСКА ПИТАЊА 

 

 
Члан 1. 

 Бира се Одбор за здравство, социјалну и 
дечју заштиту и инвалидска питања у саставу: 

1.НИКОЛА ЈОРДАНОВ, доктор специјалиста 
опште медицине, Нишава 15/14  - председник, 

2.ВЛАДИЦА ДИМИТРОВ, доктор 
специјалиста радиолог, Сутјеска 23 - заменик 
председника, 

3.СЛОБОДАН ДИМИТРОВ, средња стручна 
спрема, Белеш - члан,  

4.АЛЕКСАНДАР ИВАНОВ, средња стручна 
спрема, Партизанска 12 - члан, 

5.АНА КАМЕНОВ, медицинска сестра, с. 
Жељуша - члан, 

6.ДИМИТРИНКА ВЕЛКОВ, високо 
образовање, Балканска 96 - члан, 

7.МАРИНА ИВАНКОВ, дипломирани 
инжењер индустријског менаџмента,  с. Жељуша - 
члан. 
 

Члан 2. 
 Одбор за здравство, социјалну и дечју 
заштиту и инвалидска питања разматра 
предлоге одлукa и друге опште акте и питања која 
се односе на: 
 

 Оснивање установа и организација из 
примарне здравствене заштите,  

 Оснивање установа социјалне 
заштите, као и добијање дозволе за 
почетак рада установе социјалне 
заштите које оснивају друга правна и 
физичка лица, 

 Испуњеност услова за пружање услуге 
социјалне заштите, 

 Прописе о правима у социјалној 
заштити и послове државног 
старатељства,  

 Развој различитих облика самопомоћи 
и солидарности са лицима са 
посебним потребама као и са лицима 
која су суштински у неједнаком 
положају са осталим грађанима, 

 Пружање помоћи организацијама 
инвалида и других социјално-
хуманитарних организација на својој 
територији, 

 Друштвену бригу о деци, борачко 
инвалидску заштиту, као и друга 
питања из ове области. 

 
Члан 3. 

 Мандат изабраних траје до истека мандата 
Скупштине општине Димитровград. 
  

Члан 4. 
  

Решење струпа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 
 

Бр. 06-27/15-I/29-27 

У Димитровграду, 06.03.2015. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
Председник 

Драгана Манчев,с.р. 
       28. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и чл. 48. 
и 51. Статута општине Димитровград пречишћен 
текст („Сл. лист Града Ниша“, бр. 28/14), 

 Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној  06. марта 2015. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, 

ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

ОДБОРА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА 

ПРАВА И САРАДЊУ СА ДРУГИМ 

ОПШТИНАМА И РЕГИЈАМА 

 
Члан 1. 

 Разрешавају  се дужности председника, 
заменика председника и чланова Одбора за 
људска и мањинска права и сарадњу са другим 
општинама и регијама Скупштине општине 
Димитровград, пре истека мандата, и то: 

1.НОТЕВ ДРАГОЉУБ, професор физичке 
културе, Белеш – председник, 

2.РАДИВОЈЕВ ДЕЈАН, дипломирани 
правник, 8 септембар 22  – члан,  
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3.ПЕТРОВ ДОБРИН,  дипломирани 
инжењер технологије, Белеш – члан, 

4.АДАМОВ БОРИС, економиста - менаџер, 
Софијска 16 – члан, 

5.ИВАНОВ АНЂЕЛ,  економиста, Балканска 
10/3 – члан, 

6.ГЛИГОРИЈЕВИЋ ЗОРАН, машин бравар, 
Нишава 20а – члан, 

7.ЦОНЕВИЋ ЖАН, царински заступник, с. 
Жељуша. 
 

Члан 2. 
Решење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу Града Ниша“. 
 
 

Члан 3. 
Ступањем на снагу овог решења престаје 

да важи Решење о избору председника, заменика 
председника и чланови Одбора за људска и 
мањинска права и сарадњу са другим општинама 
и регијама („Сл. лист Града Ниша“, бр. 40/13). 
 

Бр. 06-27/15-I/29-28 
У Димитровграду, 06.03.2015. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
Председник 

Драгана Манчев,с.р. 
 
 29. 

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и чл. 
45.-49. Статута општине Димитровград пречишћен 
текст („Сл. лист Града Ниша“, бр. 28/14) и члана 
14. став 1. тачка 7. Одлуке о оснивању сталних 
радних тела Скупштине општине Димитровград 
(„Сл. лист Града Ниша“, бр. 59/12),  

Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној  06.марта 2015. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА 

ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА И 

САРАДЊУ СА ДРУГИМ ОПШТИНАМА И 

РЕГИЈАМА 

 
Члан 1. 

 Бира се Одбор за људска и мањинска 
права и сарадњу са другим општинама и 
регијама у саставу: 

1. ДРАГОЉУБ НОТЕВ, професор физичке 
културе, Белеш - председник, 

2. ГОШКО МИЛКОВ, техничар за управне 
послове, Сутјеска 18 - заменик 
председника, 

3. ЗОРАН ГЛИГОРИЈЕВИЋ, машин 
бравар, Нишава 20 - члан,  

4. ЖАН ЦОНЕВИЋ, средња стручна 
спрема, с. Жељуша - члан, 

5. МАРИЈА МAНИЋ, прехрамбени 
техничар, Нишава 20 - члан, 

6. НЕНАД СТЕФАНОВ, с. Жељуша - члан, 

7. СЛАЂАНА ИВАНОВ, магистар 
психологије, с. Жељуша - члан. 

 
 

Члан 2. 
 Одбор за људска и мањинска права и 
сарадњу са другим општинама и регијама 
разматра предлоге одлукa и друге опште акте и 
питања која се односе на: 
 

  питања из области људских и мањинских 
права, 

  питања заштите националних питања од 
дискриминације и успостављање 
инструмената којим се штите посебна 
права националних мањина на 
самоуправу, 

  разматра питања сарадње са општинама и 
градовима у земљи и иностранству као и 
сарадње са сународницима у земљи и 
иностранству.  

 
Члан 3. 

 Мандат изабраних траје до истека мандата 
Скупштине општине Димитровград. 
 
  

Члан 4. 
Решење струпа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 
 
 
 

Бр. 06-27/15-I/29-29 
У Димитровграду, 06.03.2015. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
 

Председник 
Драгана Манчев,с.р. 

 
 30.      
 
   На основу члана 17. став 2. алинеја 3. 
Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, 
бр. 119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07)  
и члана 41. став 1. тачка 30. Статута општине 
Димитровград пречишћен текст („Сл. лист Града 
Ниша“, бр. 28/14),  
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Скупштине општине Димитровград, на 
седници одржаној  06. марта 2015. године, донела 
је 
 

   Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

Јавног предузећа „Дирекција за 

изградњу и урбанизам општине 

Димитровград“ - Димитровград 

 
 

Члан 1. 
 

Разрешавају се дужности председник и члан 
Надзорног одбора Јавног предузећа „Дирекција за 
изградњу и урбанизам општине Димитровград“ – 
Димитровград пре истека мандата, и то: 
 

1.КАМЕН МАНОИЛОВ – председник, ЈМБГ 
1207958732519, дипломирани инжењер 
машинства, Димитровград, ул. Балканска бр. 
6/1 – на предлог оснивача, 

 
2.ТРЕНДАФИЛ ПЕТРОВ – члан, 

дипломирани инжењер технологије, 
Димитровград, ул. 8 март бр. 30 – на предлог 
оснивача. 

 
 

Члан 2. 
 

Решење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 

 
 

Бр. 06-27/15-I/29-30 
У Димитровграду, 06.03.2015. године  

 
 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

Председник 
Драгана Манчев,с.р. 

 
 
 31. 
 
 На основу члана 13. став 2. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/12), члана 
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и члана 41. став 1. 
тачка 30. Статута општине Димитровград 
пречишћен текст („Сл. лист Града Ниша“, бр. 
28/14), 

 

 Скупштине општине Димитровград, на 
седници одржаној  06.марта 2015. године, донела 
је 
 

   Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

Јавног предузећа „Дирекција за 

изградњу и урбанизам општине 

Димитровград“ - Димитровград 

 
 

Члан 1. 
 Именује се председник и члан Надзорног 
одбора Јавног предузећа  „Дирекција за изградњу 
и урбанизам општине Димитровград“ - 
Димитровград, на период до истека мандата 
одбора, и то 
 

1.САША Ј. МАНЧЕВ – председник, ЈМБГ 
2307969733213, дипломирани економиста, 
Димитровград, Белеш – на предлог оснивача, 

 
2.КАМЕН МАНОИЛОВ – члан, ЈМБГ 

1207958732519, дипломирани инжењер 
машинства, Димитровград, ул. Балканска бр. 6/1 – 
на предлог оснивача, 
 

Члан 2. 
 Кандидати из члана 1. овог решења 
испуњавају услове предвиђене чланом 16. Закона 
о јавним предузећима. 
 

Члан 3. 
 Решење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 

 
 

Бр. 06-27/15-I/29-31 
У Димитровграду, 06.03.2015. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
 

Председник 
Драгана Манчев,с.р. 

 
 32.       
  

На основу члана 17. став 2. алинеја 3. 
Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ , 
бр. 119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) 
и члана 41. став 1. тачка 30.  Статута општине 
Димитровград- пречишћен текст („Сл. лист Града 
Ниша“, бр. 28/14),  
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Скупштине општине Димитровград, на 
седници одржаној  06.марта 2015. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

Јавног предузећа „Спортско туристички 

центар Димитровград“ - Димитровград 

 
Члан 1. 

Разрешавају се дужности председник и члан 
Надзорног одбора Јавног предузећа „Спортско 
туристички центар Димитровград“ – Димитровград,  
и то: 

1. НЕБОЈША ЈОТОВ – председник, 
ЈМБГ 2903962733228, професор физичке културе, 
Димитровград, ул. Сутјеска бр. 55 – на предлог 
оснивача, 

2. ДИМИТАР ЂУРОВ – члан, ЈМБГ 
0509946733210, професор физичке културе, 
Димитровград, ул. Балканска бр. 85 – на предлог 
оснивача. 

Члан 2. 
Решење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у  „Службеном листу Града 
Ниша“. 
 

Бр. 06-27/15-I/29-32 
У Димитровграду, 06.03.2015. године.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
Председник 

Драгана Манчев,с.р. 
 33.        
  
 На основу члана 13. став 2. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“, бр 119/12), члана 
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, бр 129/07) и члана 41. став 1. 
тачка 30.  Статута општине Димитровград- 
пречишћен текст („Сл. лист Града Ниша“, бр. 
28/14),  

Скупштине општине Димитровград, на 
седници одржаној  06. марта 2015. године, донела 
је 

   Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА  И 

ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

Јавног предузећа „Спортско туристички 

центар Димитровград“ - Димитровград 

 
 

Члан 1. 
 Именује се председник и члан Надзорног 
одбора Јавног предузећа „Спортско туристички 
центар Димитровград“ - Димитровград, на период 
до истека мандата одбора, и то: 

1. НИКОЛА СТОЈАНОВ – председник, ЈМБГ 
0101950733218, дипломирани инжењер 
технологије, Димитровград, ул. Најден 
Киров бр. 39/4 – на предлог оснивача, 
 

2. САНДРА МИТОВ АЛЕКСОВ – члан, ЈМБГ 
3103986738228, дипломирани туризмолог, 
Димитровград, ул. Железничка бр. 4 – на 
предлог оснивача. 

 
Члан 2. 

 Кандидати из члана 1. овог решења 
испуњавају услове предвиђене чланом 16. Закона 
о јавним предузећима. 
 

Члан 3. 

 Решење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 

 
Бр. 06-27/15-I/29-33 
У Димитровграду, 06.03.2015. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
 

Председник 
Драгана Манчев,с.р. 

     34. 
 

На основу члана 130. став 3.  Закона о 
здравственој заштити (“Сл.гласник РС”, бр. 
107/05...57/11), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр. 129/07) 
и члана 41. став 1. тачка 30. Статута општине 
Димитровград („Сл. лист Града Ниша“, бр. 28/14),  

Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној  06. марта 2015. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА 

ДИМИТРОВГРАД 

 
Члан 1. 

Разрешавају се дужности чланови Управног 
одбора Дома здравља Димитровград, пре истека 
мандата 
 

именовани испред јединице локалне 
самоуправе: 

1. МАНЧЕВ J. САША – председник, 
дипломирани економиста, Белеш,  

2. НИКОЛОВ АЛЕКСАНДАР – члан, 
струковни зубни протетичар, с. 
Лукавица, 

3. ТОДОРОВ МАРИНА – члан, 
дипломирани инжењер индустријског 
менаџмента, с. Жељуша. 
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Члан 2. 
 Решење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 
 

Бр. 06-27/15-I/29-34 

У Димитровграду, 06.03.2015. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
Председник 

Драгана Манчев,с.р. 
 
        35. 
 

На основу члана 130. став 3. и члана 137. 
Закона о здравственој заштити (“Сл.гласник РС”, 
бр. 107/05...57/11), члана 32. став 1. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, 
бр. 129/07), члана 41. став 1. тачка 30. Статута 
општине Димитровград пречишћен текст („Сл. 
лист Града Ниша“, бр. 28/14),  

Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној  06. марта 2015. године, донела 
је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

ДОМА ЗДРАВЉА ДИМИТРОВГРАД 

 
 

Члан 1. 
Именују се чланови Управног одбора Дома 

здравља Димитровград на период до истека 
мандата Управног одбора 
 

испред јединице локалне самоуправе: 
1. ЈОСИФОВ АНГЕЛ – председник, лекар 

специјалиста, Најден Киров 17, 
Димитровград, 

2. МАНЧЕВ Р. САША – члан, дипломирани 
економиста, Видлич 32, Димитровград, 

3. СТАВРОВ МИЛАН – члан, дипломирани 
правник, с. Жељуша, Димитровград. 

 
Члан 2. 

Решење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 

 
Бр. 06-27/15-I/29-35 
У Димитровграду, 06.03.2015. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
 

Председник 
Драгана Манчев,с.р. 

 

 36. 
 
На основу члана 130. став 3.  Закона о 

здравственој заштити (“Сл.гласник РС”, бр. 
107/05...57/11), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр. 129/07) 
и члана 41. став 1. тачка 30. Статута општине 
Димитровград пречишћен текст („Сл. лист Града 
Ниша“, бр. 28/14),  

Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној  06. марта 2015. године, донела 
је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ДОМА  ЗДРАВЉА 

ДИМИТРОВГРАД 

 
 

Члан 1. 
 

Разрешавају се дужности чланова 
Надзорног одбора Дома здравља Димитровград, 
пре истека мандата 
 

испред јединице локалне самоуправе: 

 МОМЧИЛОВ ДРАГОЉУБ – 
председник,  виша угоститељска, ул. 
Балканска бр. 8/20, 

 ТОШЕВ МАРИНА  – члан, 
дипломирани психолог, ул. Детко 
Петров 45. 

 
 

Члан 2. 

 Решење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 

 
Бр. 06-27/15-I/29-36 

У Димитровграду, 06.03.2015. године 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

Председник 
Драгана Манчев,с.р. 

 
 
   37. 

 
На основу члана 130. став 3. и 139. став 1. 

и 3. Закона о здравственој заштити (“Сл.гласник 
РС”, бр. 107/05...57/11), члана 32. став 1. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, 
бр. 129/07) и члана 41. став 1. тачка 30. Статута 
општине Димитровград - пречишћен текст („Сл. 
лист Града Ниша“, бр. 28/14),  
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Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној  06.марта 2015. године, донела 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА 

ДИМИТРОВГРАД 

 
Члан 1. 

Именују се чланови Надзорног одбора 
Дома здравља Димитровград, на период до истека 
мандата Надзорног одбора 
 

испред јединице локалне самоуправе: 
 1. ИГОР СОКОЛОВ – председник, 

економиста, Белеш, Димитровград, 
 2. МАРИЈАНА МИТОВ – члан, 

медицинска сестра васпитач, ул. 
Царибродских уметника бр. 13/а. 

 
Члан 2. 

 Решење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 

 
Бр. 06-27/15-I/29-37 
У Димитровграду, 06.03.2015. године.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
Председник 

Драгана Манчев,с.р. 
 
 38. 

На основу чл. 41 став 3. Закона о култури 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09) и чл. 32. став 1. тачка 
9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник  
РС“, бр. 129/07) и чл. 41. став 1. тачка 30. Статута 
општине Димитровград- пречишћен текст („Сл. 
лист Града Ниша“, бр. 28/14), 

 Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној  06. марта 2015. године, донела 
је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ У 

ДИМИТРОВГРАДУ 

 
Члан 1. 

 Рарешавају се дужности чланови Управног 
одбора Центра за културу Димтровград, пре 
истека мандата 
 

испред јединице локалне самоуправе, и то: 
 
1. АЛЕКСАНДРА МОМЧИЛОВ – председница, 

струковни економиста, из Димитровграда, 
ул.Балканска бр. 8/20, 

2. ДИЈАНА ВЕЛИЧКОВ – члан, струковни 
васпитач, из Димитровграда, ул. Граничар бр. 
8, 

3. ИВАНА ПЕТРОВ – члан, средња стручна 
спрема, из Димитровграда, с. Лукавица – члан, 

4. АЛЕКСАНДАР АНГЕЛОВ – члан, 
дипломирани економиста менаџер, из 
Димитровграда, ул. Борачка бр. 55. 

 
Члан 2. 

 Решење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 

 
Бр. 06-27/15-I/29-38 
У Димитровграду, 06.03.2015. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
 

Председник 
Драгана Манчев,с.р. 

 39. 
 
На основу чл. 41. Закона о култури („Сл. 

гласник РС“, бр. 72/09) и чл. 32. став 1. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/07) и члана 41. став 1. тачка 30. Статута 
општине Димитровград- пречишћен текст („Сл. 
лист Града Ниша“, бр. 28/14),  

Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној  06. марта 2015. године, донела 
је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ У 

ДИМИТРОВГРАДУ 

 
Члан 1. 

Именуjу се чланови Управног одбора 
Центра за културу Димтровград, на период до 
истека мандата Управног одбора који се 
разрешава, и то: 
 

испред јединице локалне самоуправе: 
 

1. АНДРЕЈЕВИЋ СТАНИМИР - председник, 
машински техничар, из Димитровграда, ул. 
Балканска бр. 5/а, 

2. ЋИРОВ МИОДРАГ - члан, виши 
физиотерапеут, из Димитровграда, ул. 
Ћирило и Методије бр. 20, 

3. ЂЕКИЋ ТАТЈАНА члан, академија 
примењених уметности (стилиста 
костимограф), из Димитровграда, ул. 
Балканска бр. 4/16, 
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4. ДИМИТРОВ ВАЊА члан, доктор 
специјалиста, ул. Сутјеска бр. 23. 

 
Члан 2. 

 Решење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 

Бр. 06-27/15-I/29-39 
У Димитровграду, 06.03.2015. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
Председник 

Драгана Манчев,с.р. 
 
 40. 

На основу члана 45. Закона о култури („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09) и члана 32. став 1. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/07) и чл. 41. став 1. тачка 10. Статута 
општине Димитровград пречишћен текст („Сл. 
лист Града Ниша“, бр. 28/14),  

Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној 06. марта 2015. године, донела 
је 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ У 

ДИМИТРОВГРАДУ 

 
Члан 1. 

 Рарешавају се чланови Надзорног одбора 
Центра за културу Димтровград, пре истека 
мандата  

испред јединице локалне самоуправе: 
 

1. ПЕТРОВ ДИМИТАР – председник, 
дипломирани инжењер хемије, ул. 
Балканска бр. 80/10,  

2. МИЛКОВ ГОШКО – члан, радник 
осигурања, ул. Сутјеска бр. 18. 

 
 

Члан 2. 

 Решење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 

 
Бр. 06-27/15-I/29-40 
У Димитровграду, 06.03.2015. године.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
 

Председник 
Драгана Манчев,с.р. 

 41. 
 
На основу чл. 45. Закона о култури („Сл. 

гласник РС“, бр. 72/09) и чл. 32. став 1. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/07) и чл. 41. став 1. тачка 10. Статута 
општине Димитровград пречишћен текст („Сл. 
лист Града Ниша“, бр. 28/14),  

Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној  06.марта 2015. године, донела 
је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ У 

ДИМИТРОВГРАДУ 

 
Члан 1. 

 Именују се чланови Надзорног одбора 
Центра за културу Димтровград, на период до 
истека мандата Надзорног одбора 
 

испред јединице локалне самоуправе: 
 

1. АНГЕЛОВ ДАНЧЕ – председник, 
дипломирани инжењер шумарства, 
ул. Балканска бр. 10/22,  

2. МАНОИЛОВ САЊА – члан, 
економиста, Белеш. 

 
Члан 2. 

 Решење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 

 
 

Бр. 06-27/15-I/29-41 

У Димитровграду, 06.03.2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

Председник 
Драгана Манчев,с.р. 

 
 
 
 
 
 42. 

На основу чланова 37., 38. и 39. Закона о 
јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр 119/12), 
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и члана 
41. став 1. тачка 30. Статута општине 
Димитровград, пречишћен текст („Сл. лист Града 
Ниша“, бр. 28/14),  
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Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној  06.марта 2015. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДБИЈАЊУ РАЗРЕШЕЊА ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ПИРОТ“ 

ПИРОТ 

 
Члан 1. 

Одбија се разрешење директора Јавног 
комуналног предузећа „Регионална депонија 
Пирот“ Пирот ЗОРАН СТАНКОВИЋ, из Пирота, 
пре истека мандата. 
 

Члан 2. 
Решење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 
 

Бр. 06-27/15-I/29-44 
У Димитровграду, 06.03.2015. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
Председник 

Драгана Манчев,с.р. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
 43. 
 

 На основу члана 24. Одлуке о Општинском 
већу Општине Димитровград („Сл. лист Града 
Ниша“ бр. 79/08, 117/12 и 17/13),  
 Општинско веће Општине Димитровград  на 
седници одржаној дана 13.02.2015 године, донело 
је 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О БЕСПЛАТНОМ ПРЕВОЗУ 

ЗА СТУДЕНТЕ И УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ 

ШКОЛА КОЈИ СЕ ШКОЛУЈУ ВАН 

ТЕРИТОРИЈЕ ПИРОТСКОГ ОКРУГА И 

ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

БЕСПЛАТНОМ ПРЕВОЗУ ЗА СТУДЕНТЕ И 

УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА КОЈИ СЕ 

ШКОЛУЈУ ВАН ТЕРИТОРИЈЕ 

ПИРОТСКОГ ОКРУГА ЗА ШКОЛСКУ 

2014/2015 ГОДИНУ 

 

Члан 1. 
У Правилнику о бесплатном превозу за 

студенте и ученике средњих школа који се школују 
ван територије Пиротског округа  ( „Службени лист 
града Ниша “ бр. 91/2014) 

-Чл. 3. став 1. који гласи: „Ученици и 
студенти из члана 2. који  се школују и Републици 
Бугарској имају право на коришћење бесплатног 
превоза у ванредној аутобуској линији, која ће 
једном месечно саобраћати на релацији 
Студентски град (Софија) – Димитровград и 
обрнуто, а о чијим ће тачним терминима поласка 
бити ванредно обавештавани путем јавних медија, 
а најкасније пет дана пре поласка“, брише се. 

-Чл .4.  који гласи: „Ученици и студенти из 
члана 2. који се школују на територији Републике 
Србије, ван Пиротског округа, имају право на 
регресирање у висини 100% цене једне повратне, 
студентске  (ђачке) карте на релацији 
Димитровград- место школовања и назад, једном у 
месецу, у току трајања школске године“, мења се и 
гласи: „ Ученици и студенти из члана 2. Који се 
школују на територији Републике Србије, ван 
Пиротског округа, имају право на регресирани 
превоз, једном у месецу, у току трајања школске 
године, почев од новембра месеца (8 месеци), у 
износу који зависи од места школовања и 
просечне цене једне повратне студентске (ђачке) 
аутобуске карте на релацији Димитровград- место 
школовања и назад и то: 

1. За студенте (ђаке), чије је место 
школовања Ниш, Лесковац, Прокупље – 800,00 
динара. 

2. За студенте (ђаке), чије је место 
школовања Београд, Врање, Зајечар, Сурдулица, 
Краљево, Крагујевац, Косовска Митровица, 
Ђуприја, Јагодина, Бор – 1.600,00 динара. 

3. За студенте (ђаке), чије је место 
школовања Нови Сад и Суботица – 2.400,00 
динара. 

Члан 2. 
У Правилнику о изменама и допунама 

Правилника о бесплатном превозу за студенте и 
ученике средњих школа који се школују ван 
територије Пиротског округа (Бр. 06-87/14-III/38-2) 

-Чл. 1, став 2 који гласи: „Ученици и студенти 
који се школују у Републици Бугарској, а ван 
територије града Софија, поред права из 
претходног става,  остварују и право на 
регресирање 100% цене једне повратне 
студентске (ђачке) карте на релацији Софија-
место школовања и назад, једном у месецу, у току 
трајања школске године“, мења се и гласи: 
„Ученици и студенти који се школују у Републици 
Бугарској, укључујући и град Софија,  остварују 
право на регресирани превоз, једном у месецу, у 
току трајања школске године, почев од јануара 
месеца 2015 године (6 месеци), у износу који 
зависи од места школовања и просечне  
вредности коштања аутобуског превоза на 
релацији Димитровград-место школовања и назад 
и то: 

1.За студенте (ђаке), чије је место 
школовања град Софија – 800,00 динара . 
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2.За студенте (ђаке), чије је место 
школовања Благоевград и Плевен – 1.600,00 
динара. 

3.За студенте (ђаке), чије је место 
школовања Пловдив, Велико Трново, Стара 
Загора, Свиштов – 2.400,00 динара. 

4.За студенте (ђаке), чије је место 
школовања Варна и Бургас – 3.200,00 динара. 

 
Члан 3. 

Студенти и ученици средњих школа који се 
школују  у Републици Бугарској, а који су сходно 
Правилника о бесплатном превозу  у месецима 
новембар и децембар 2014 год. користили услуге 
бесплатног превоза у ванредном аутобусу који је 
једном у месецу саобраћао на релацији 
Студентски град (Софија)- Димитровград и назад, 
за та два месеца стичу право на регресирани 
превоз на следећи начин: 

1.За студенте (ђаке), чије је место 
школовања град Софија- 0,00 динара (немају 
право). 

2.За студенте (ђаке), чије је место 
школовања Благоевград и Плевен – 800,00 
динара. 

3.За студенте (ђаке), чије је место 
школовања Пловдив, Велико Трново, Стара 
Загора, Свиштов – 1.600,00 динара. 

4.За студенте (ђаке), чије је место 
школовања Варна и Бургас – 2.400,00 динара. 
 

Члан 4. 
 Исплата ће се вршити двапут годишње 
(фебруар и мај). 

Члан 5. 
У свим осталим члановима, осим 

горенаведених, Правилник о бесплатном превозу 
за студенте и ученике средњих школа који се 
школују ван територије Пиротског округа и 
Правилник о изменама и допунама Правилника о 
бесплатном превозу за студенте и ученике 
средњих школа који се школују ван територије 
Пиротског округа, остаје непромењен. 
 

Члан 6. 
Правилник о изменама и допунама 

Правилника о бесплатном превозу за студенте и 
ученике средњих школа који се школују ван 
територије Пиротског округа, ступа на снагу даном 
доношења и објављује се у „Службеном листу 
града Ниша“ и на званичном сајту Општине 
Димитровград. 
 

Бр. 06-18/15-III/6-7                                                                                           
У Димитровграду, 13.02.2015 године                                                                             

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ДИМИТРОВГРАД 
 

Председник 
Зоран Ђуров, с.р. 

 44. 
 

На основу члана 24. Одлуке о Општинском 
већу Општине Димитровград („Сл. лист Града 
Ниша“ бр.79/08, 117/12 и 17/13),  

Општинско веће Општине Димитровград 
на седници одржаној дана 25.02.2015. године 
донело је 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 

КОРИШЋЕЊА МОБИЛНИХ  ТЕЛЕФОНА 

ЧИЈИ СЕ ТРОШКОВИ ФИНАНСИРАЈУ  

ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ   

ДИМИТРОВГРАД 

 
 
 

Члан 1. 
 
У Правилнику о условима и начину 

коришћења мобилних телефона чији се трошкови 
финансирају из средстава буџета Општине 
Димитровград,бр. 06-45/13-III/2-6 од 13. 05. 
2013.године:  

 
- у чл. 3. ст. 1. Правилника мења се тч. 1., 

која гласи „за Председника и заменика 
председника општине у висини до 4.500,00 
динара“, те сада стоји „за Председника општине у 
висини до 3.000,00 динара, за заменика 
председника општине у висини до 2.500,00 
динара, а за помоћника председника општине у 
висини до 1.500,00 динара“. 

 
- у чл. 3. ст. 1. тч. 2. Правилника, која гласи 

„за Председника Скупштине општине у висини до 
2.500,00 динара и заменика председника 
Скупштине општине у висини до 1.500,00 динара“ 
мења се висина новчаних средстава, те сада стоји 
„за Председника Скупштине општине у висини до 
2.000,00 динара и заменика председника 
Скупштине општине у висини до 1.500,00 динара“ 

 
-  у чл. 3. ст. 1. тч. 3. Правилника, која 

гласи „за Начелника Општинске управе у висини 
до 3.500,00 динара“ мења се висина новчаних 
средстава, те сада стоји „у висини до 1.500,00 
динара“ 

 
-  у чл. 3. ст. 1. тч. 4. Правилника, која 

гласи „за чланове Општинског већа у висини до 
1.500,00 динара“ мења се висина новчаних 
средстава, те сада стоји „у висини до 1.000,00 
динара“ 
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- у чл. 3. ст. 1. тч. 8. Правилника, која гласи 
„за инспекторе у висини до 500,00 динара“ мења 
се висина новчаних средстава , те сада стоји „у 
висини до 1.000,00 дин.“  

 
- у чл. 3. ст.1. Правилника, додаје се тч. 12. 

која гласи „за КЛЕР у висини до 1.000,00 динара“  
 

Члан 2. 
  

У свему осталом Правилник о условима и 
начину коришћења мобилних телефона чији се 
трошкови финансирају из средстава буџета 
Општине Димитровград, бр. 06-45/13-III/2-6 од 
13.05.2013.године, остаје непромењен. 
 
 
 
 

Члан 3. 
 

Правилник о изменама и допунама 
Правилника о условима и начину коришћења 
мобилних телефона чији се трошкови финансирају 
из средстава буџета Општине Димитровград, 
ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у         
„Службеном листу Града Ниша“ и на званичном 
сајту Општине Димитровград. 
 

Бр. 06-22/15-III/8-2 
У Димитровграду,  25.02.2015. године.    

                                                                                               
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ДИМИТРОВГРАД 
 

Председник 
Зоран Ђуров, с.р. 
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