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 Дела говоре више од речи. Наш допринос бољем животу у нашој малој заједници, 
за лепши Димитровград и сигурнију будућност наших поколења. Ово је само део 
активности локалне самоуправе, које уједно представљају подстицај за велике резултате 
и још веће циљеве.

 Општина Димитровград је једна од ретких општина у Р. Србији, која је свој буџет 
за 2014. годину урадила и у облику грађанског буџета, а у циљу лакшег разумевања 
буџета од стране грађана и првенствено у циљу транспарентности у раду локалне 
самоуправе. Исти је урађен од стране ЦРТА - Центра за истраживање, транспарентност и 
одговорност.
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Путна и комунална инфраструктура

ЈП Дирекција за изградњу и урбанизам општине Димитровград спроводи активности 
урбанистичког планирања, пројектовања, изградње, извођење радова, као и надзор над 
извођењем радова, као што су:

У области урбанистичког планирања: 
· План детаљне регулације граничног прелаза Градина.
· Урбанистички пројекат соларне електране „Лукавица“, урађен и усвојен.
· Израда Урбанистичког пројекта централне зоне Димитровграда.
· План детаљне регулације радне зоне Белеш, завршен и усвојен.
· План детаљне регулације језера Сават I и Сават II, усвојен.

У области пројектовања:
· Главни пројекат улице око СРЦ „Парк“ - прстен
· Главни пројекат улице уз кеј. 
· Главни пројекат уређења простора код Лукавачке рампе - м.зв. „Циганска ижа“, а 
комплетан завршетак радова очекује се другом половином августа.
· Идејни пројекат уређења слободног простора у ул. Балканска код Југопетролове 
пумпе.

План детаљне регулације језера Сават I Радови на уређењу ‘‘Циганске иже’’
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· Урађен је Главни пројекат реконструкције фонтане у центру града.
· Урађен је Главни пројекат ојачања коловозне конструкције регионалног  пута Пирот 
- Димитровград (деоница Пасје поље - Бољевска бара).
· Урађен главни пројекат ојачања коловозне конструкције регионалног пута Звоначка 
бања - Трнски Одоровци - Доња Невља – Димитровград.
· Урађен идејни пројекат инвестиционог одржавања и уређења ентеријера пословног 
простора за пореску управу (бивша омладинска задруга).
· Урађен идејни пројекат инвестиционог одржавања и уређења ентеријера пословног 
простора за ЈП Дирекција за изградњу и урбанизам у згради општине. 
· Урађен је Главни пројекат унапређења енергетске ефикасности објекта „Пчелица“ у 
оквиру ПУ „8 септембар“.
· Урађен је Главни пројекат унапређења енергетске ефикасности објекта „Лептирић“ 
у оквиру ПУ „8 септембар“.
· Урађен је Главни пројекат унапређења енергетске ефикасности објекта „Колибри“ у 
оквиру ПУ „8 септембар“.
· У току је израда Главног пројекта унапређења енергетске ефикасности објекта 
основне школе „Христо Ботев“.
· У току је израда Главног пројекта унапређења енергетске ефикасности дома културе.
· У току је израда Главног пројекта унапређења енергетске ефикасности библиотеке 
„Детко Петров“.
· У току је израда Главног пројекта унапређења енергетске ефикасности гимназије 
„Кирило и Методије“- II фаза пројекта.
· У току је израда Главног пројекта партерног уређења око спомен-костурнице 
„Паметник“ и приступног пута до истог
· Урађен је Главни пројекат за канализацију у улици „8. март“ у Жељуши.

У области изградње:
· Завршено је партерно уређење простора око базена и изградња I фазе пратећег 
објекта -ресторана у оквиру купалишта у СРЦ „Парк“.

Базен у СПЦ ‘‘Парк’’

· Адаптација анексног дела спортске хале у пословно- канцеларијски простор ЈП „СТЦ  
Димитровград“.
· Припрема за реконструкцију улице „Георги Димитров“, током месеца септембра 
очекује се увођење у посао изабраног извођача радова.

Реконструисана фонтана у центру града
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У области радова:
· Уређење два паркинг простора у центру града, почетак радова се очекује почетком 
септембра.
· У току су радови на изградњи канализационе мреже у ул. „8 Март“ у Жељуши.
· Обележавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације.
· Завршена је реконструкција фонтане у центру града.
· Крпљење ударних рупа у граду и приградским насељима, завршено током летње 
сезоне.
· Озелењавање нових површина на територији општине Димитровград.
Партерно је уређен простор  поред зграде општинске управе, постављена је спомен 
биста познатом бугарском песнику и револуционару Василу Левском, донација из суседне 
Бугарске, а радови на и око споменика изведени су од стране ЈП Дирекција за изградњу 
и урбанизам општине Димитровград. Откривању бисте присуствовале су високе званице 
из Р. Бугарске и Р. Србије.

Откривање бисте Василу Левском

· Општина је урадила све припремне активности за санацију 10 јавних чесми на 
територији општине Димитровград.

Чесма у селу Доња Невља пре и после реконструкције

· Завршени су радови на уређењу пословних просторија за потребе Локалне пореске 
администрације.
· Завршено је уређивање пословних просторија за ЈП „Дирекција за изградњу и 
урбанизам општине Димитровград“.
· У склопу радова на уређивању радне зоне „Градина“, урађено је подбушивање 
железничке пруге.
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Пут у селу Мојинци Пут према селу Бребевница

· Врши се редовно одржавање, санација и реконструкција локалних и махалских 
путева на територији општине Димитровград.

· Као последица поплаве и оштећења путне инфраструктуре на територији наше 
општине, извршена је ванредна санација оштећених путева и чишћење канала од наноса.

ЈП Комуналац је, у складу са планом предвиђених активности, радио редовне послове на 
водоснабдевању, одржавању канализационих система, комплетне хигијене и зеленила на 
нивоу Општине, одржавање комплетне комуналне инфраструктуре као и ревитализацију 
путне инфраструктуре на територији Општине Димитровград, и то:
Локални путеви у укупној дужини од 21 км.
Махалски путеви, земљани радови и ваљање у укупној дужини од 14 км.
Приведени су крају радови на Реконструкцији магистралног цевовода и колектору Гојин 
Дол (фаза 2).
У циљу смањења одвожења органско-распадљивог материјала на Регионалној депонији у 
Пироту, приступило се активирању компостера на депонији „Козарица“, као и загљињавању 
градске депоније од око 60%-70% укупне површине.
Настављени су завршни радови на згради „Шпедиције“, очекује се завршетак радова и 
објекат ће бити понуђен као пословни простор потенцијалним корисницима.
Настављене су активности како на градском гробљу, тако и на гробљима по приградским 
насељима која су Одлуком СО дата ЈП „Комуналац“ на газдовање.
Урађена је санација оронулих сеоских чесми у МЗ Трнско Одоровце.
Урађено је комплетно реновирање тоалета на граничном прелазу „Градина“.
Урађено је и реновирање полујавног тоалета у теретном терминалу. 
Наплаћена су стара потраживања како од правних, тако и од физичких лица у вредности 
од 4.000.000,00 дин.
Наслеђена дуговања према добављачима, као и наслеђена кредитна задужења, знатно су 
смањена у овом периоду.
Постојећи машински парк је редовно саниран и оспособљен.
И поред великих наслеђених обавеза и потешкоћа, ЈП „Комуналац“ данас благовремено и  
континуирано исплаћује зараде.
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Финансије и економски развој

Због затечене велике задужености Општине, Општинско веће је било принуђено да 
предузме различите мере уштеде, како би се смањила дуговања:

- Смањене су зараде функционерима, изабраним и постављеним лицима, запосленима у 
Општинској управи, Центру за културу и Предшколској установи.
-Домаћинским односом  према редовним трошковима, остварена је уштеда у јавној расвети, 
у трошковима за услуге мобилних телефона, утрошка горива итд.
- Општинско веће општине Димитровград донело је одлуку да се на име дневница за 
службена путовања у иностранству, исплаћује неопорезовани износ дневнице исти као и 
за службена путовања у земљи, што такође, представља уштеду у буџету.
 
У циљу покретања и јачања економског развоја општине, акценат је стављен на улагања и 
пружања помоћи у три области: пољопривреда и рурални развој, развој привреде и развој 
туризма.
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Пољопривреда и рурални развој

I Програм подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја 
општине Димитровград за 2013. годину

Током 2013. године спроведен је Програм подршке пољопривредне политике и политике 
руралног развоја. Према Програму подршке пољопривредне политике и политике руралног 
развоја општине Димитровград за 2013. годину (у дељем тексту: Програм) предвиђена су 
средства за директна плаћања, посебни програми и исплата задужења из 2012. године, 
као и средства за Фонд за развој пољопривреде општине Димитровград, која се додељују у 
својству мера подстицаја руралног развоја и кредитна подршка – суфинансирање камате. 
На име директних плаћања утрошено је 719.995,00 динара, за репродуктивни материјал за 
вештачко осемењавање крава утрошено је 469.000,00 динара, на  име премија осигурања 
усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња утрошено је 250.995,00 
дин.
Посебни програми обухватају едукацију и унапређење организованости пољопривредника, 
промоцију развојних потенцијала села као и суфинансирање противградне заштите, 
а утрошена су средства у висини од 295.500,00 динара на едукацију и унапређење 
организованости пољопривредника, промоцију развојних потенцијала села, док је у оквиру 
суфинансирања противградне заштите утрошено 252.203,00 динара. 
На основу преузетих обавеза из 2012. и 2013. године за премију млека, регрес за превоз 
млека, вештачко осемењавање, осигурање јуница, лечење јуница, надокнада штете, 
превоз робе, увођење стандарда (HACCP и органска производња) утрошена су средства 
у висини од 7.197.003,00 динара. Фонд за развој пољопривреде општине Димитровград 
за неизмирене обавезе на име субвенција из претходних година утрошио је средства у 
висини од 713.000 динара. 

Средства Фонда за развој пољопривреде у 2013. годину износила су 11.283.000,00 динара, 
пласирана су преко програма подстицаја мера руралног развоја и то:

· Подстицаји инвестиција у пољопривреду за унапређење конкурентности, достизања 
стандарда квалитета и унапређење руралне економије - реализовано 3.637.923,00 динара. 
Програмом Фонда је предвиђено да ће се неискоришћена средства за кредитну подршку 
користити као подстицаји за инвестиције у пољопривреди.
· Куповина 25 високвалитетних приплодних јуница и подела пољопривредним 
произвођачима на основу јавног конкурса - реализовано 4.779.000,00 динара. 

Током 2013. године извршена је исплата свих субвенција и преузетих обавеза од стране 
Општине Димитровград из ранијих година и успостављена је динамика приликом исплате 
ново преузетих обавеза након потписивања уговора или подношења захтева.

II Програм подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја 
општине Димитровград за 2014. годину

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 
на територији општине Димитровград за 2014. годину, спроводиће се кроз реализацију 
следећих мера: 
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· Директна плаћања - Регрес за репродуктивни материјал за вештачко осемењавање 
крава. Премија осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње 
- 3.600.000,00 динара.
· Мере подстицаја руралног развоја - 6.000.000,00 динара.
· Посебни програми: Едукација и унапређење организованости пољопривредника. 
Промоција развојних потенцијала селa - 800.000,00 динара.
· Кредитна подршка – суфинансирање камате 500.000,00 динара.
· Фонд за развој пољопривреде општине Димитровград - 1.500.000,00 динара.
· Пренета дуговања из 2013. године износе 100.000,00 динара.

У досадашњем периоду је:
· Настављена је добра пракса исплате директних плаћања уз олакшану процедуру са 
исплатом средстава у кратком року. 
· Спроведени су конкурси на основу мера подстицаја руралног развоја и потписани 
уговори са 30 пољопривредних произвођача у делу набавке опреме, механизације и 
приплодних грла. 

Потписивање уговора са пољопривредницима

III Секторски план руралног развоја општине Димитровград

На основу Секторског плана руралног развоја општине Димитровград, израђен је акциони 
план за период 2014. – 2016. година уз поштовање зацртаних приоритета и циљева. 

· Набављене селекционисане пчелиње матице у сарадњи са Удружењем пчелара 
Димитровград. 
· Расписана јавна набавка за куповину противградних ракета у циљу суфинансирање 
противградне заштите на територији општине. 
· Спроведен поступак пријема захтева за суфинансирање камате за наменске кредите 
у пољопривреди. 
· Настављене активности на едукацији произвођача и промоцији развојних потенцијала 
села.
· Фонд за развој пољопривреде је наставио са реализацијом потписаних уговора у 
2013. години. 
· Фонд за развој пољопривреде спроводи контролу реализације потписаних уговора 
у периоду 2012. – 2014. година између Општине Димитровград и пољопривредних 
произвођача са територије општине.
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IV Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине 
на територији општине Димитровград за 2014. годину

За реализацију овог Програма планирана су средства из буџета Општине Димитровград у 
укупном износу од 7.400.000,00 динара. 

Програми и пројекти праћења стања животне средине (мониторинг) на територији 
општине Димитровград - 700.000,00 динара.
· контрола квалитета воде на језерима Сават I и Сават II, по три мерења током године.
· праћење загађености земљишта у зонама изворишта и поред међународног аутопута 
на пет локација.
· праћење индикатора буке и акустичко зонирање.
· повремена циљана мерења у животној средини, по указаној потреби и по захтеву 
инспекције.

Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти за чијом се 
реализацијом укаже потреба - 6.100.000,00 динара.
· програм изградња рециклажног дворишта - I фаза.
· програм спровођења биоремедиације и других активности на санацији пречишћивача 
отпадних вода.
· пројекат истражних радова „Студија о начину модернизације постојећег система за 
пречишћавање отпадних вода општине Димитровград“.
· пројекат санирања дивљих депонија.
· пројекат пошумљавања.

Програми и пројекти заштите и развоја заштићених природних добара, понуђени 
од стране управљача или организације за заштиту природе. - 300.000,00 динара.
У 2014. години планирају се програми или пројекти заштите и развоја природних добара, 
спровођење активности ради старања и управљања заштићеним природним добром, израда 
стручне документације (студије о заштити) за проглашење нових заштићених природних 
добара у складу са финансијским могућностима.

Едукативни програми и јачање свести о значају заштите животне средине - 
300.000,00 динара.
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне 
средине, Општинска управа општине Димитровград, надлежним Одељењима ће самостално 
или у сарадњи са другим субјектима, организовати или учествовати у предавањима, 
семинарима, трибинама, скуповима, курсевима, манифестацијама из области заштите и 
унапређења животне средине и обележавању значајних датума и догађаја.

У досадашњем периоду је:
· Спроведена јавна набавка и изабран пружалац услуге праћења стања животне 
средине (мониторинг) на територији општине Димитровград.
· Спроведена јавна набавка и изабран пружалац услуге израде пројекта истражних 
радова „Студија о начину модернизације постојећег система за пречишћавање отпадних 
вода општине Димитровград“.
· Израђен катастар дивљих депонија и спроведено чишћење 42 дивље депоније, 
лоцираних на територији општине Димитровград. 
· Отпочета процедура преузимања обавеза старања над заштићеним природним 
добром „Пртелашка пећина“ и заштита нових природних добара.
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· Припрема се документација за расписивање јавне набавке за изградњу прве фазе 
рециклажног дворишта.

V Израда пројекта и покретање иницијатива у пољопривреди и руралном развоју

· Регионални центар за сакупљање животињског отпада. У циљу изградње Регионалног 
центра за сакупљање животињског отпада, покренута је иницијатива да се почне са 
израдом пројекта за обезбеђење средстава за израду пројектно техничке документације 
и касније изградње центра. Пројекат је добио подршку свих општина Пиротског управног 
округа и начелника округа.
· Израда Плана трајног, хуманог и ефикасног решавања проблема напуштених 
животиња на територији општине Димитровград. У циљу хуманог и ефикасног начин 
решавања овог проблема, према препорукама WHO (Светска здравствена организација) 
и WSPA (Светско удружење за заштиту животиња), подразумева се примена различитих 
мера које су пре свега усмерене ка неутралисању узрока настанка проблема напуштених 
животиња (регистрација и обележавање животиња, контрола власништва, стерилизација, 
образовни програми), као и „лечење“ последица (хватање и збрињавање напуштених 
животиња). Израђен је пројекат „Заједнички проблем – заједничко решење“ у сарадњи са 
организацијама ORCA – Београд, ТОК – Београд и НВО Цариброд.
· Израђен је пројекат „Органска производња у функцији одрживог развоја Србије“ у 
сарадњи са организацијама Serbija Organika, Terras, Европски центар из Војводине и НВО 
Биобалкан.
· Покренута је иницијатива са РРА Југ о изради Програма подршке руралним срединама 
у општинама Нишавског, Топличког и Пиротског округа са циљем формирања омладинских 
центара у руралним срединама. На пројекту учествују и општине Пирот, Бела Паланка, 
Пантелеј и Прокупље. Предлог за формирање омладинског центра на руралном подручју 
за општину Димитровград је село Жељуша.  
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Привредни развој

У циљу привредног развоја општине, ове, 2014. године, oснован је Фонд за привредни 
развој општине Димитровград са укупним средствима од 1.750.000,00 дин. и према 
Програму за коришћење средстава из овог фонда, предвиђене су две мере:
1. Субвенционисање камате за кредитна задуживања привреде.
2. Спровођење промотивних активности општине Димитровград.

На овај начин, одобрено је субвенционисање камате на кредитна задужења за 6 привредника 
у укупном износу од 1.152.727,00 динара.

Такође, у 2014. години у целости је реализован пројекат „Лакше до пензије“, чији је 
основни  циљ био да се, првенствено, помогне послодавцима како би олакшали своје 
пословање запошљавањем субвенционисане радне снаге. Са друге стране, пројекат има 
и социјални карактер јер је сагледана теже запошљива категорија лица којима је до 
остваривања права за одлазак у пензију,било по годинама стажа или старости, преостало 
највише 36 месеци. 
За ту намену издвојена су средства у буџету у износу од 2.000.000,00 дин. 
Путем Јавног позива одобрено је субвенционисање 9 приватних послодаваца, који су 
упослили 22 лица, која су испуњавала све услове из Правилника о субвенционисању.

Потписивање уговора за пројекат ‘‘Лакше до пензије’’
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· Извршена је примопредаја објекта Планинарског дома у селу Поганово и еко стазе од 
извођача радова, који су изграђени средствима из ИПА програма прекограничне сарадње 
Бугарска-Србија.
· Извршен је прикључак на водоводну и електричну мрежу наставне базе за планинско 
сточарство Ветеринарског факултета из Београда у МЗ Горњи Криводол.
· Формирана је радна група за усаглашавање са критеријумима НАЛЕД-а, са циљем 
сертификације општине Димитровград у подручја са повољном пословном климом. Усвојен 
је и акциони план за испуњење услова сертификације од стране НАЛЕД-а.
· Формирана је група и подгрупа за попис средстава у јавној својини. Крајњи рок за 
попис је 04. октобар 2014 године. Попис је у току. Захтеви за пренос имовине у власништво 
општине су упућени Републичкој Дирекцији за имовину Републике

Планинарски дом у селу Поганово



ПРОСЛАВА ДАНА                       

Свечана литија кроз град

Председник општине Небојша Иванов
на свечаној седници

Додела општинских награда

Музички програм на свечаној седници
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ОПШТИНЕ 2013. ГОДИНЕ

Сајам агробиодиверзитета

Народна радиност на сајму 
агробиодиверзитета

Мото скуп

ММА турнир
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Србије и већ су потврде почеле да пристижу и да се имовина уписује на име општине 
Димитровград
· Израђена је студија о економској исплативости увођења грејања на компримирани 
природни гас од стране компаније „Овергаз инк.“ у општини Димитровград, што је од 
великог значаја због интереса Министарства енергетике, развоја и заштите животне 
средине за изградњу интерконективне везе Ниш-Софија.
· Реализован је пројекат „ЕНЕРПЛАН“ из програма ИПА Србија-Бугарска, где је 
наша општина била партнер у пројекту. Резултати пројекта су -повећање обавештености 
локалних власти и домаћинстава по питању енергетске ефикасности.
· Урађена је студија о унапређењу екстерне потрошње, са циљем унапређења 
туристичко-угоститељске понуде (рецептивни туризам), уз консултације са трговцима и 
угоститељима са територије општине.
·  Одлуком Општинског већа формиран је Локални савет за запошљавање, са задатком 
израде локалног акционог плана запошљавања за 2014. годину, који је и израђен.
· На иницијативу општине Књажевац формиран је регионални савет за запошљавање 
и потписан је споразум о оснивању између општина Пирот, Димитровград, Сврљиг, 
Књажевац и Сокобања. Задатак овог савета је израда акционог плана за запошљавање, 
са анализом тржишта и мерама превазилажења проблема незапослености.
· Формиран је тим за израду плана капиталних инвестиција општине Димитровград 
за период од 5 година. План капиталних инвестиција представља листу приоритета 
општине и неопходан је докуменат за обезбеђивање средстава из алтернативних фондова 
финансирања пројеката, а све у циљу унапређења инфраструктуре и побољшања квалитета 
живота грађана.
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Развој туризма

По први пут је основан буџетски Фонд за развој туризма. У циљу реализације програма 
коришћења буџетског фонда за развој туризма, расписан је конкурс за доделу малих 
грантова и финансијски су подржани пројекти као што су набавка опреме у циљу унапређења 
квалитета угоститељско - туристичке понуде и адаптација објеката и дворишта, адаптација 
смештајних капацитета у складу са стандардима. Право на коришћење финансијских 
средстава има приватни станодавац, мало и средње привредно друштво, предузетник, као 
и пољопривредно газдинство.
На основу конкурса потписана су 12 уговора са корисницима подстицајних средстава.

Потписивање уговора за развој туризма



Образовање

Поред других активности, општина делимично финансира и неке установе које су корисници 
буџета Републике.

Предшколска установа “8. септембар”

Захваљујући Локалној самоуправи обезбеђена су финансијска средства за несметано и 
ефикасно функционисање Установе, и то:
· Праћена су савремена научна достигнућа у области предшколског образовања 
кроз семинаре, праћење стручне литературе, размене искуства, допринос развоју 
професионализма.
· Набавка циклона за потребе котларнице.
· Набавка аутомобила за превоз и дистрибуцију хране.
· Набавка радне обуће и радне униформе за запослене.
· Набавка косачице и тримера за одржавање дворишних простора.
· Ограђен је дворишни простор објекта ‘’Колибри’’.
· Набавка неопходних играчака и дидактичког материјала.
· Набавка рачунара за потребе стручног сарадника дефектолога – логопеда.
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Аутомобил за превоз хране предшколске установе ‘‘8. септембар’’

Основна школа “Христо Ботев”

· Ученицима првог разреда као прикладан поклон подељен је споменар под називом 
‘’Моји ђачки дани’’ и уз то сваком ученику дата је новчана помоћ у износу од 3.500,00 
динара.

· Средствима из Општинског буџета замењена је хоризонтала и вертикала олука.
· Свим ученицима завршног разреда основне школе (малим матурантима), општина је 
доделила по 1.000,00 дин. 
· Средствима из Општинског буџета финансирано је увођење Е-дневника, ради лакшег 
и савременијег пословања.
· Сваке године се из општинског буџета исплаћују 2 стипендије најбољим ђацима у 
висини од 7.000,00 дин. у трајању од 10 месеци.
· Свим ученицима који су на међуокружним, окружним или републичким такмичењима 
показали добре резултате, исплаћују се новчане награде из општинског буџета.

Додела поклона првацима

Гимназија “Кирило и Методије“

У извештају о раду Гимназије може се видети:
· Да је школа несметано вршила набавке материјала, услуга и тд. Такође школа је 
измирила сва дуговања према добављачима током 2013. године.
· У оквиру планираних средстава из буџета Општине поправљен је плафон спортске 

Ђачке униформе
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сале и постављена је заштитна мрежа, а све у циљу безбедности ученика.
· Локална самоуправа исплатила је крајем децембра 2013. године јубиларне награде, 
ученицима који су постигли резултате на такмичењима.
· Општина је обезбедила средства за екскурзију за ученике четвртог разреда.
· Општина је обезбедила средства за ђачке карте за превоз ученика на територији 
општине Димитровград, као и део средстава за ученике који путују из Пирота.
· Редовно се врши исплата 2 стипендије најбољим ђацима у висини од 7.000,00 дин. 
у трајању од 10 месеци.
· Исплаћују се новчане награде ученицима, који су на међуокружним, окружним или 
републичким такмичењима показали добре резултате.
· Општина је обезбедила средства за електронски дневник, електронску библиотеку 
и распоред часова.
· Исплата средстава за прославу матурске вечери за 5 ђака који нису у могућности да 
плате. Укупан износ је 13.750,00 динара.
· Исплата новчаних средстава за униформе у износу од 500 динара по ученику.

Ђачке униформе Плес са Европом

· Средства за осигурање ученика (300 динара по ученику).
· Покренут је и урађен Пројекат енергетске ефикасности.
· Локална самоуправа врши партиципацију трошкова за смештај или утрошено гориво 
за превоз ученика на релацији где не постоји линијски јавни саобраћај, у висини од 
највише 8.000 динара на месечном нивоу.
· Свим ученицима завршног разреда Гимназије, матурантима, додељено је по 1.000,00 
дин. 
· Средствима из општинског буџета реализована је манифестација „Плес са 
Европом“ - матурантска парада, на коју су учествовали сви мали и велики матуранти из 
Димитровградских школа.

Високо образовање

· Током 2013. додељено је укупно 40 студентских стипендија, уместо 25, колико их је 
било раније.
· Kao наше највеће достигнуће сматрамо то што су исплаћена сва дуговања редовних 
студентских стипендија (септембар - април) од по 175.000,00 дин. на месечном нивоу, што 
укупно износи 1.050.000,00 дин. 
· Исплата једнократних новчаних помоћи студентима са просечном оценом преко 9 на 
универзитетима у Србији и преко 5 на универзитетима у Бугарској у висини од 25.000,00 
динара - додељене за 7 студената.
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· Додељене су 3 једнократне помоћи у висини од 50.000,00 динара, као и 10 
једнократних помоћи од 20.000,00 за социјално угрожене студенте.
· За Високу пословну школу у Димитровграду купљени су уљни радијатори
· Општина Димитровград је својим финансијским средствима обезбедила једногодишњу 
стручну праксу за 31 особу са средњом, вишом и високом стручном спремом.

Са доделе студентских стипендија

Библиотека “Детко Петров“

Од многобројних активности библиотеке и успешне сарадње са локалном самоуправом, 
напоменућемо само неке:

- У буџету Народне библиотеке по први пут уведена је позиција са које се финансирају 
културне активности    установе у висини од 80.000,00 динара.
- Уз финансирање и суфинансирање издате су 4 књиге .
- Грађанима путем књижевних вечери представљено је више од 10 писаца.
- У целости је финансирана изградња централног грејања у објекту у вредности од 
1.400.000,00 динара.
- У целости је финансирана адаптација и кречење централног хола у објекту вредности 
400.000,00 динара.
- Обезбеђена је јача електрична енергија у објекту докупом снаге.
- Урађена је ефикаснија и економичнија расвета у књигохранилиштима.
- Обезбеђен је један  рачунар и подновљена постојећа опрема.
- Организоване су креативне радионице за децу.
- Народна библиотека била је домаћин окружног такмичења рецитатора и имала свог 
представника на републичком такмичењу.
- Учешћем на бројним конкурсима у земљи и иностранству освојено је више од 50 награда.
- Објављени су стручни радови запослених.
- Представници установе учествовали су на стручним скуповима у земљи и инстранству.
- Уз подршку Министарства културе Републике Србије у току је реализација 4 пројекта из 
области  библиотекарства.
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Социјална политика

У овом периоду, социјална давања не само што су одржана, већ су проширена са циљем 
да се обухвати што шири број људи са социјалним потребама.
Права на социјалну заштиту се остварују пружањем услуга социјалне заштите и 
материјалном подршком.

1. Услуге социјалне заштите видимо као једно велико поље рада локалних власти и 
њих посебно акцентујемо као приоритет у нашем даљем раду. Основни циљ је унапређење 
квалитета рада, социјализација и интеграција деце и младих са сметњама у развоју кроз:

• Дневни боравак, чији су директни корисници деца и млади са сметњама у развоју, 
узраста 4-25 година.

• Инклузивна играоница, чији су директни корисници деца са сметњама у развоју, као и 
деца из опште популације, узраста од 2-10 година.

• Центар за хипорехабилитацију, чији су корисници деца и одрасли са сметњама у развоју, 
као и деца и одрасли из опште популације. Реализација пројекта „Побољшање положаја 
деце и младих са сметњама у развоју кроз увођење иновативних програма за услугу 
Центар за хипорехабилитацију“ додатно подржава рад Центра за хипорехабилитацију.

• Услуга Помоћ у кући за стара и изнемогла лица, се успешно реализује и проширена 
је њена доступност кроз пројекат „Одговорност према старим лицима из руралних 
подручја“.

2. Као новина, уведено је добровољно радно ангажовање радно способних, 
незапослених лица, која се налазе у стању социјалне потребе, урађен Правилник и потписан 

Центар за хипорехабилитацију
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3. Локална самоуправа настоји да што више јача инструменте финансијске подршке 
породици, са посебним акцентом на повећање наталитета, следећим мерама:
· незапосленим трудницама, након навршеног трећег месеца трудноће па до навршетка 
прве године детета, исплаћује се по 10.000,00 дин на месечном нивоу.
· финансира се вантелесна оплодња са 600.000,00 дин. на годишњем нивоу.
· исплаћује се једнократна новчана помоћ од 30.000,00 дин. будућим супружницима.
· помоћ незапосленим, самохраним родитељима, два пута годишње по 5.000,00 динара 
до пунолетства детета, односно до краја 26 године живота, ако је дете на школовању.
· за прворођено дете исплаћују се новчана средства у износу од 20.000,00 дин., 
30.000,00 дин. за друго и 100.000,00 дин. за треће и четврто дете.
· помоћ за треће дете на месечном нивоу у износу од 3.000,00 дин. од рођења, па до 
навршетка прве године.

· новчана помоћ за породице у које се роде близанци (40.000,00 дин.), тројке 
(60.000,00 дин.) и четворке (80.000,00 дин.).

4. Бесплатан или повлашћени превоз 
Право на бесплатан превоз имају: особе старије од 65 год., корисници новчане 
социјалне помоћи, труднице, чија је трудноћа старија од 3 месеца, породиље до навршене 
прве године детета, добровољни даваоци крви, који су крв дали више од 35 пута, ратни 
војни инвалиди из оружаних сукоба после 1990. год., цивилни инвалиди рата, лица са 
утврђеним телесним инвалидитетом од 60-100%, ментално недовољно развијена лица, 
прогнана и расељена лица, ученици основне и средње школе у Димитровграду, који имају 
пребивалиште на територији наше општине, а живе ван града, ученици средњих школа 
у Пироту, са пребивалиштем у Димитровграду, чији су родитељи корисници социјалне 
новчане помоћи.
Право на повлашћени превоз имају: ученици средњих школа, који се школују у Пироту, 
са пребивалиштем у Димитровградској општини, као и ученици Пиротског округа, који 
средњу школу похађају у Димитровграду, а имају пребивалиште ван територије општине 
Димитровград. Повластица се односи на регресирање дела трошкова превоза у износу од 
500,00 дин на месечном нивоу.
Деца, корисника социјалне помоћи имају право на накнаду трошкова повратног путовања 
4 пута у дане викенда, ако похађају средњу школу у другом граду на територији Р. Србије.

Колективно венчање Помоћ за треће дете

Протокол о сарадњи између општине, Центра за социјални рад и Јавних предузећа. Особа 
се може ангажовати највише 250 сати током календарске године, са накнадом од 125,00 
дин. по сату.
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Помоћ за треће дете

5. Од осталих давања, напоменућемо нека:
· сваком детету, закључно са четвртим разредом, подељени су новогодишњи пакетићи 
(747 пакетића).

· социјално угроженим лицима, са нерешеним стамбеним питањем, плаћа се станарина 
у висини до 50 евра месечно (у динарској противвредности).
· накнаде особама са телесним оштећењем од 100% на рођењу, или ако је стечена 
инвалидност до 18 год. живота, на месечном нивоу од 4.000,00 дин.
· донет је Правилник о регулисању утрошка воде корисницима новчане социјалне 
помоћи и особама са телесним оштећењем од 100% на рођењу или су инвалидност од 
100% стекли као дете.
· донет Правилник о условима за стицање права на бесплатну ужину за децу 
предшколског узраста, узраста основне школе и средњошколског узраста.

У циљу надзора над инфекцијом западног Нила, извршена су запрашивања 
против комараца на Смиловским језерима, реци Нишави и Лукавачкој реци.  

Формирана је комисија за утврђивање основаности захтева и висине накнаде штете настале 
услед уједа напуштених животиња.

Додела новогодишњих пакетића
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Наша водиља у раду је да о здрављу не брину само здравствени радници и здравствене 
установе, већ целокупна друштвена заједница.
У делу просторних капацитета Дома здравља, током 2013. године, реализована су три 
пројекта:
· Пројекат „Санација енергетских губитака објеката Дома здравља Димитровград ради 
побољшања енергетске ефикасности објеката“ (суфинансирање Министарства енергетике 
и локалне самоуправе)
· Пројекат „Санација тераса са западне стране зграде Дома здравља“ (средства из 
буџета Општине).
· Пројекат „Уређење ентеријера едукативног центра Дома здравља Димитровград“ 
(средства из Министарства здравља - пројекат ДИЛС).

Локална самоуправа је обезбедила средства за набавку опреме и намештаја за едукативни 
центар у износу од 673.560,00 динара.
Набављено је ново санитетско возило из општинског буџета вредности 3.585.600,00 
динара.

Здравство

За набавку медицинске опреме, у првој половини 2014. године, издвојено је 2.156.516,00 
динара (набављен је ЕКГ апарат, дефибрилатор, сет за реанимацију, аутоклав, аутоматски 
лабораторијски анализатор електролита, вага за мерење одојчади, апарати за мерење 
крвног притиска и сл.).
Формиран је Савет за здравље у ужем саставу, који има за циљ чврсту повезаност Дома 
здравља и локалне самоуправе.
Изабран је Саветник за заштиту права пацијената.
Настављен је програм „Промоција здравља„ са циљем промовисања здравих стилова 
живота и избегавање лошег и ризичног понашања.
Средствима из буџета општине штампан је календар у оквиру акције „Да нас буде више“.
Донесен је закључак и посредовано је у потписивању уговора о међусобној сарадњи 
између друштава за борбу против дијабетеса Димитровграда и Сливнице (Р. Бугарска) и 
одржавана су заједничка предавања.
Из буџета Општине настављено је са финансирањем долазака појединих специјалиста из 
Опште болнице у Пироту у циљу дијагностификовања и лечења наших грађана.

Ново санитетско возило у Дому здравља
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Мисија локалне самоуправе се огледа у стварању нових и константном побољшавању 
услова за бављење спортом и физичким вежбањем свих категорија становништва у нашој 
општини што је уједно и један од најважнијих приоритета за сварање здраве средине којој 
тежимо.
Локална самоуправа се труди да  нашим корисницима омогући  квалитет за што боље 
бављење спортом. Брига и одржавање спортских објекта, побољшање спортске 
инфраструктуре, брига о деци и омладини кроз развој услова за учешће у спорту на нивоу 
школе и локалне спортске организације, промоција спорта за све,развој такмичарског 
спорта као и стварање услова за бављење спортом особа са посебним потребама и особа 
трећег доба јесте правац коме тежи наша локална самоуправа.
Општина Димитровград је једна од ретких општина која у потпуности финансира активности 
спортских организација и клубова што је уједно ставља у ред ретких општина која спорту 
придаје велику важност и води бригу о нашој деци и омладини. 
Поред спортских клубова централну позицију у покретању спортских активности, у 
промоцији спорта има и новоформирано Јавно предузеће Спортско туристички центар 
Димитровград. ЈП Спортско-туристички центар константно остварује успешну сарадњу са 
спортским клубовима у граду и пружа максималну подршку спортским манифестацијама, 
као и клубовима који обављају кондиционе припреме у нашој општини.

Једне од битнијих активности које је спровело ово предузеће су свакако :
· изградња дечијег игралишта у ул. Бранко Ћопић,
· реализација пројекта ‘’Игралиште се враћа’’ у насељу ‘’Касарна’’ ,
· организација купа Србије у пецању на пловак од стране РК Карп,
· опремање планинарског дома у с. Сенокос,
· постављена је “Coca-Cola активна зона“-теретана на отвореном у Спортском центру,
· отварање Спорт кафеа у анексном делу Спортске хале,
· добијање употребне дозволе на објекту Спортска хале, 
· адаптирање и опремање канцелариских просторија ЈП, 
· логистичка подршка у организацији „Фестивала фитнеса и аеробика“
· организовање Зимског турнира у малом фудбалу, са учешћем 35 екипа из округа и 
суседне Р. Бугарске.
· Организација традиционалне спортске манифестације Царибродско спортско лето 
2013 год- Турнир у малом фудбалу, 
· Турнир у одбојци на песку, 
· ММА Ultimate Fighting и К1 Кик бокс шампионат, 
· Организација такмичења у спремању рибље чорбе, Овчетине на пари-
Јаније,Велигденске перашке, Мини макси фудбалска лиге, Лужничког мегдана ,забавне 
отворене школе фудбала, РСИ-турнира у стоном тенису, 
Традиционалних игара за дечаке и девојчице основне школе, бесплатних часова корективне 
гимнастике, кроса ученика, дечијае недеља спорта,турнира ветерана у баскету,регионалне 

Спорт
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селективне утакмице Мини макси фудбалске лиге за дечаке и девојчице од 2002 до 2006 
годиште са учешћем преко 300 учесника, завршни турнир Купа Србије у рукомету за жене 
за 2014 год., међународног турнира за одбојкашице „Млади за младе“

Спорт кафе Финале купа Србије у рукомету за жене

· организација радионице стрипа у ЕОЦ-у,
· царибродско спортско лето 2014 год.- Турнир у малом  фудбалу са преко 30 екипа у 
4 узрастне категорије,

Турнир у малом фудбалу
Ликовна колонија Погановски манастир
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· међународни турнир у тенису „Цариброд Опен“
· отворена забавна школа фудбала са учешћем 200 дечака и девојчица узраста од 
7-11 година,
· еурорегион Нишава-Куп за децу 2002 годиште и млађи. Учешће су узела деца из 
Б.Паланке, Бабушнице, Димитровграда, Пирота и Софије,
· логистичка подршка Карате Клубу у организацији карате такмичења Цариброд Опен 
(150 дечака и девојчица),



Финале купа Србије у рукомету за жене

Култура, радио и телевизија

· Општинско руководство је препознало као приоритет куповину инструмената мерача 
поља, који служи за мерење нивоа сигнала и приказ квалитета слике телевизијских канала 
у КДС-у.
· Позоришту „Христо Ботев“ општина редовно пружа подршку како у реализацији 
нових позоришних представа, тако и за учешће на разним такмичењима.
·  Балкан театар фест је културна манифестација, која се неколико година уназад 
редовно одржава у нашем граду и сваки пут нам уноси нови дух културе у нашој малој 
средини.
·  Традиционална манифестација, по којој је наш град постао препознатљив у 
окружењу, је Нишавски хоровод, који све више добија на масовности и квалитету.
·  Као симбол поштовања традиције, а посебно институције брака и породичне 
вредности, по први пут је организована прослава празника Младенци. Локална самоуправа 
је, у сарадњи са Удружењем пензионера, Општинском организацијом инвалида рада и 
Удружем пчелара организовала припрему и поделу традиционалних колача названих 
“Младенчићи”.
· Одобрена су новчана средства на име помоћи Удружењу ликовних стваралаца из 
Димитровграда за припрему 18. традиционалне колективне изложбе сликарских радова 
у галерији ‘’Мета Петров’’.

Ликовна колонија Погановски манастир Представа ‘‘Ожалошћена породица’’

· Спонзорство у штампању књиге: Монографија за с. Скрвеница.
· Подршка обележавању манифестације ‘’Царибродско вече’’.
· Поводом обележавања дана Општине Димитровград 21. септембра, Општина 
организује служење литургије и литија у цркви Рождество Пресвете Богородице.
· Општина сваке године обезбеђује превоз учесника културних и спортских 
манифестација.
· Успешно је реализована XXII  Међународна ликовна колонија „Погановски манастир 
2014“.

Сматрамо да све ово није много. Наравно, увек може више и увек може боље.
Али ово је показатељ наше огромне воље и жеље да ова наша мала заједница 
постане лепше место за живот свих нас, да наша деца остану овде, а да они 
који су отишли, пожеле да се врате и дају свој допринос бољој будућности.
Јер, наш Димитровград то заслужује!

27



Општина Димитровград
Балканска 2
18320 Димитровград
www.dimitrovgrad.rs


