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Р е п у б л и к а   С р б и ј а                                                                            

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-181/2020-01 

Датум: 27.08.2020. године 

ЦРНА ТРАВА 
 

На основу члана 64. Пословника Скупштине општине Црна Трава, („Службени гласник 

града Лесковца“, број 8/2019), Скупштина општине Црна Трава, на седници одржаној дана 

27.08.2020. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о именовању чланова сталних радних тела Скупштине општине Црна Трава 

 

1. За чланове Савета за буџет и финансије именују се:  

 

- Светлана Ђорђевић, одборник, на предлог одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 

ЗА НАШУ ДЕЦУ“, 

- Милица Јовановић, одборник, на предлог одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 

ЗА НАШУ ДЕЦУ “ и 

- Предраг Цветковић из Црне Траве, из реда грађана, на предлог одборничке групе 

„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ “. 

 

2. За чланове Савета за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне 

средине именују се: 

 

- Владан Николић, одборник, на предлог одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 

ЗА НАШУ ДЕЦУ “, 

- Станча Стојановић, одборник, на предлог одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 

ЗА НАШУ ДЕЦУ “ и 

- Јоца Златановић из Градске, из реда грађана, на предлог одборничке групе 

„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ “. 

 

3. За чланове Савета за друштвене делатности именују се: 

 

- Милија Николић, одборник, на предлог одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 

ЗА НАШУ ДЕЦУ “, 

- Љубица Миленовић, одборник, на предлог одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ 

– ЗА НАШУ ДЕЦУ “ и 
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- Јована Симовић из Калне, из реда грађана, на предлог одборничке групе 

„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ “. 

 

4. За чланове Савета за привреду, пољопривреду и развој села именују се: 

 

- Светислав Ђикић, одборник, на предлог Коалиције „Социјалистичка партија Србије 

(СПС), Јединствена Србија (ЈС)“ 

- Марко Крстић, одборник, на предлог одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 

НАШУ ДЕЦУ “ и 

- Драган Дојчиновић из Јабуковика, из реда грађана, на предлог одборничке групе 

„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ “. 

 

5. За чланове Савета за социјалну политику именују се: 

 

- Соња Ристић, одборник, на предлог одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 

НАШУ ДЕЦУ “, 

- Предраг Благојевић, одборник, на предлог одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 

ЗА НАШУ ДЕЦУ “ и  

- Весна Николић из Црне Траве, из реда грађана, на предлог одборничке групе 

„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ “. 

 

6. За чланове Комисије за статут именују се: 

 

- Миле Илић, одборник, на предлог одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 

НАШУ ДЕЦУ “, 

- Тања Милтеновић, одборник, на предлог одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 

ЗА НАШУ ДЕЦУ “ и 

- Бора Миленовић из Кривог Дела, из реда грађана, на предлог одборничке групе 

„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ “. 

 

7. За чланове Комисије за избор, именовања и одликовања именују се: 

 

- Александар Глигоријевић, одборник, на предлог одборничке групе „АЛЕКСАНДАР 

ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ “, 

- Миле Младеновић, одборник, на предлог Коалиције „Социјалистичка партија Србије 

(СПС), Јединствена Србија (ЈС)“ и 

- Влада Станачков из Црне Траве, из реда грађана, на предлог одборничке групе 

„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ “. 

 

8. За чланове Комисије за представке и жалбе именују се: 

 

- Мирољуб Цветковић, одборник, на предлог одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ 

– ЗА НАШУ ДЕЦУ “, 
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- Љубица Миленовић, одборник, на предлог одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ 

– ЗА НАШУ ДЕЦУ “ и 

- Виолета Радивојевић из Црне Траве, из реда грађана, на предлог одборничке групе 

„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ “. 

 

9. За чланове Комисије за сарадњу са другим општинама и градовима именују се: 

 

- Владан Николић, одборник, на предлог одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 

ЗА НАШУ ДЕЦУ “., 

- Марина Николић, одборник, на предлог одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 

ЗА НАШУ ДЕЦУ “.и 

- Милан Бранковић из Преслапа, из реда грађана, на предлог Коалиције „Социјалистичка 

партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)“. 

 

10. За чланове Административног одбора именују се: 

 

- Јоца Митић, одборник, на предлог одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 

НАШУ ДЕЦУ “, 

- Соња Ристић, одборник, на предлог одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 

НАШУ ДЕЦУ “ и 

- Данијела Станисављевић из Црне Траве, из реда грађана, на предлог одборничке групе 

„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ “. 

 

11. За чланове Одбора за прописе и управу именују се: 

 

- Драгана Дојчиновић, одборник, на предлог одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ 

– ЗА НАШУ ДЕЦУ “, 

- Милан Стојановић, одборник, на предлог одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 

СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“ и 

- Ранђел Николић из Брода, из реда грађана, на предлог одборничке групе 

„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ “. 

 

12. За чланове Одбора за рад и развој месних заједница именују се: 

 

- Милица Јовановић, одборник, на предлог одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 

ЗА НАШУ ДЕЦУ “, 

- Станча Стојановић, одборник, на предлог одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 

ЗА НАШУ ДЕЦУ “ и 

- Биљана Бабић из Црне Траве, из реда грађана, на предлог Коалиције „Социјалистичка 

партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)“.. 

 

13. За чланове Одбора за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова 

насељених места именују се: 
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- Милија Николић, одборник, на предлог одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 

ЗА НАШУ ДЕЦУ “, 

- Марко Крстић, одборник, на предлог одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 

НАШУ ДЕЦУ ““ и 

- Ранђел Николић из Брода, из реда грађана, на предлог одборничке групе 

„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ “. 

 

14. За чланове Одбора за односе са верским заједницама именују се: 

 

- Светислав Ђикић, одборник, на предлог Коалиције „Социјалистичка партија Србије 

(СПС), Јединствена Србија (ЈС)“, 

- Миле Илић, одборник, на предлог одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 

НАШУ ДЕЦУ “ и 

- Слободан Станимировић из Горњег Гара, из реда грађана, на предлог одборничке групе 

„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ “. 

 

15. За чланове Одбора за борбу против корупције именују се: 

 

- Мирољуб Цветковић, одборник, на предлог одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ 

– ЗА НАШУ ДЕЦУ “, 

- Марина Николић, одборник, на предлог одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 

ЗА НАШУ ДЕЦУ “ и 

- Драган Илић из Млачишта, из реда грађана, на предлог одборничке групе 

„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ “. 

 

16. Мандат новоименованим члановима радног тела из ове одлуке траје до истека мандата 

Скупштине општине Црна Трава. 

17. Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеног гласнику града 

Лесковца“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Јоца Митић 

_____________________ 


