
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 
 

XVII седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 01.11.2017. године (среда) 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 XVI седнице Скупштине општине Димитровград. 
2. Разматрање и усвајање записника са Свечане седнице Скупштине општине Димитровград – 

радни део. 
3. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку мандата одборника и председника 

Скупштине општине Димитровград. 
4. Разматрање и усвајање предлога Решења о престанку мандата заменика председника 

општине Димитровград. 
5. Извештај Изборне комисије општине Димитровград о враћању одборничког мандата по 

захтеву за враћaње. 
6. Избор Верификационе комисије. 
7. Извештај Верификационе комисије. 
8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке измени Одлуке о верификацији мадата одборника 

Скупштине општине Димитровград. 
9. Давање свечане изјаве (заклетве) одборнику коме се поново додељује мандат у истом сазиву 

Скупштине општине. 
10. Предлог 1/3 одборника Скупштине општине Димитровград за избор председника Скупштине 

општине Димитровград. 
11. Избор Комисије за спровођење и утврђивање резултата гласања за избор председника 

Скупштине општине Димитровград. 
12. Извештај Комисије за спровођење и утврђивање резултата гласања за избор председника 

Скупштине општине Димитровград. 
13. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању извештаја о пословању буџета општине 

Димитровград за период од 01.01. – 30.09.2017. године. 
14. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени и допуни  Одлуке о буџету општине 

Димитровград за 2017. годину. 
15. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о организацији Општинске управе општине 

Димитровград. 
16. Разматрање и усвајање предлога Кадровског плана органа и служби општине Димитровград 

за 2017. годину. 
17. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на измене Програма 

пословања Јавног предузећа „Комуналац“ Димитровград за 2017. годину. 
18. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког 

акта Јавног предузећа „Комуналац“ Димитровград. 
19. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о преносу права коришћења топловодног котла на 

течно гориво. 
20. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном 

енергијом. 
21. Резматрање и усвајање предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Установе за 

спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград. 
22. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о  преносу права коришћења на непокретности. 
23. Разматрање и усвајање предлога Одлуке o покретању поступка прибављања непокретности у 

јавну својину општине Димитровград непосредном погодбом. 
24. Разматрање и усвајање предлога Одлуке o отуђењу непокретности из јавне својине општине 

Димитровград  -  грађевинског земљишта. 
25. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени Одлуке о отуђењу покретне ствари – 

битумена из јавне својине општине Димитровград. 
26. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању финансијског извештаја Предшколске 

установе „8 септембар“ у Димитровграду за период од 01.01-31.12.2016. годину. 
27. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду Предшколсаке 



установе „8 септембар“ у Димитровграду за радну 2016/2017 годину. 
28. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на годишњи План рада  

Предшколсаке установе „8 септембар“ у Димитровград за радну 2017/2018 годину. 
29. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о стипендирању студената са територије општине 

Димитровград. 
30. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о награђивању ученика основних и средњих школа 

са територије општине Димитровград. 
31. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу председника и четири члана 

Комисије за именовање директора јавних предузећа општине Димитровград. 
32. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању председника и четири члана 

Комисије за именовање  директора јавних предузећа општине Димитровград. 
33. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о одређивању Саветника за заштиту права 

пацијената. 
34. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне 

школе „Христо Ботев“ у Димитровграду. 
35. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању члана Школског одбора Основне 

школе „Христо Ботев“ у Димитровграду. 
36. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу члана Управног одбора Установе за 

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

и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград. 
38. Одборничка питања и иницијативе. 

 
 
Број: 06-107/2017-17/17 
У Димитровграду, 25.10.2017. године.  
 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

                   ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, 
               Зоран Геров с.р. 

 
 


