
На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр 129/07, 83/14 – др. 
Закон и 101/2016)  и члана 43. Статута општине Димитровград (“Сл. лист града Ниша” бр. 28/14 – 
пречишћен текст, 72/15 и 156/16) 

С а з и в а м 
 

XIX седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 21.12.2017. године (четвртак) у сали 
Скупштине општине Димитровград, са почетком у 1000 часова.  
 
За ову седницу предлажем следећи: 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 
 

1. Разматрање и усвајање записника са XVIII седнице Скупштине општине Димитровград. 
2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о локалним комуналним таксама. 
3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта. 
4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о висини накнаде за услуге које врши Општинска 

управа. 
5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о висини боравишне таксе. 
6. Разматрање и усвајање предлога Кадровског плана органа, стручних служби и посебних 

организација општине Димитровград за 2018. годину. 
7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о буџету општине Димитровград за 2018. годину . 
8. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП 

„Комуналац“ – Димитровград за 2018. годину са финансијским планом и ценовником услуга за 
2018. годину. 

9. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања 
Установе за спорт и туризам „Спорско туристички центар Цариброд“  Димитровград са 
финансијским планом за 2018. годину. 

10. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада  Центра за 
социјални рад за општину Димитровград за 2018. годину са планираним средствима за 
вршење послова социјалне заштите из надлежности Општине у 2018. години. 

11. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на План и програм рада са 
финансијским планом Народне библиотеке „Детко Петров“ за 2018. годину. 

12. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за 
културу са финансијским планом за 2018. годину. 

13. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности Програм рада – јавна 
овлашћења и буџета Црвеног крста Димитровград за 2018. годину са финансијским планом. 

14. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада са 
финансијским планом Историјског архива у Пироту за  2018. годину. 

15. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о давању у закуп пословног простора. 
16. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о установљењу права трајне службености на 

катастарским парцелама у КО Бребевница ради изградње атарског пута у атару села 
Бребевница у општини Димитровград. 

17. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о повећању 
основног капитала ЈКП „Регионална депонија Пирот“ – Пирот. 

18. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о реализацији буџета јединице локалне самоуправе 
у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину. 

19. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и 
стамбено-пословним зградама на територији општине Димитровград. 

20. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању завршног ликвидационог биланса ЈП 
„Дирекција за изградњу и урбанизам општине Димитровград“ – Димитровград – у ликвидацији. 

21. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању извештаја о спроведеном поступку 
ликвидацвије. 

22. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању Изјаве о упућивању обавештења свим 
познатим повериоцима у поступку ликвидације ЈП „Дирекција за изградњу и урбанизам 
општине Димитровград“ – Димитровград – у ликвидацији. 

23. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о не постојању ликвидационог остатка у поступку 
ликвидације ЈП „Дирекција за изградњу и урбанизам општине Димитровград“ – Димитровград 
– у ликвидацији. 

24. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о окончању ликвидације. 
25. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о чувању пословних књига и докумената ЈП 



„Дирекција за изградњу и урбанизам општине Димитровград“ – Димитровград које је престало 
ликвидацијом. 

26. Одборничка питања и иницијативе. 
 

 
Број: 06-137/2017-17/19 
У Димитровграду, 14.12.2017. године.  
 
 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

                   ПРЕДСЕДНИК, 
               Зоран Ђуров с.р. 



1. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени оснивачког акта Установе за спорт и 
туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград. 

2. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Статута Установе за 
_______________________ 

3. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу Управног одбора Установе за спорт и 
туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград. 

4. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу Надзорног одбора Установе за спорт 
и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград. 

5. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању Управног одбора Установе 
_________________________________________ 

6. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању Надзорног одбора Установе 
_____________________ 

 


