
                              
Република Србија 

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:06-100/2017-01 

Датум: 26.04.2017. године 

ЦРНА ТРАВА 

 

На основу члана 94. и 96. Статута општине Црна Трава („Службени гласник 

града Лесковца“, број 17/2012) и члана 9. Одлуке о установљавању награда и 

других признања општине Црна Трава, број 06-99/2017-01 од 26.04.2017. године,  

Скупштина општине Црна Трава, на радној седници, одржаној дана, 

26.04.2017. године донела је,  

 

 

ОДЛУКУ 

  

О додељивању Априлских награда и других признања општине Црна Трава за 

2017. годину 

 

 

1) Као израз друштвеног признања за посебан допринос у развоју општине 

Црна Трава и њеној афирмацији, Априлско јавно признање у облику Повеље 

додељује се: 

 

- Центру Министарства одбране Републике Србије у Лесковцу, за пружену 

стручну помоћ при изради Плана одбране општине Црна Трава 

- Европском ПРОГРЕСУ, Канцеларија у Нишу, Ћирила и Методија 23, за 

допринос развоју општине Црна Трава кроз суфинансирање пројеката 

Општине Црна Трава у различитим областима. 

 

 

2) Као израз друштвеног признања за допринос у развоју Црне Траве, 

добитници јавног признања у облику Захвалнице су: 

 

- Екипа „С Тамаром у акцији“ – за хуманитарно деловање на територији 

општине Црна Трава, 

- Црвени Крст Црна Трава – за пружање разних врста помоћи угроженом 

становништву , 

- Милан Стојановић из Градске, за допринос у развоју Месне заједнице 

Градска, 

- Тома Новковић из села Горње Гаре, за допринос у развоју Месне заеднице 

Горње Гаре, 



- Прадраг Благојевић из Преслапа, за допринос у развоју Месне заједнице 

Преслап, 

- Дејан Миловановић из села Златанце, за допринос у развоју Месне заједнице 

Златанце, 

- Слободан Радовановић из Власотинца, пореклом из Калне, за допринос у 

развоју поштанског саобраћаја на територији општине Црна Трава, 

- Срећко Станковић из Београда, пореклом из Брода, за допринос у развоју 

културе у општини Црна Трава и 

- Милко Стојковић из Смедеревске Паланке, пореклом из Преслапа, за 

допринос у развоју културе у општини Црна Трава. 

 

3) На предлог Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава, за 

обогаћивање локалне културне баштине и развој локалног културног 

стваралаштва, новчана награда у вредности од 10.000,00 динара додељује се: 

 

o Неди Ђорђевић из Црне Траве, за књигу „Чекај ме, чекам те“. 

 

 

4) Априлска јавна признања општине Црна Трава за 2017. годину, на свечаној 

седници Скупштине општине Црна Трава, уручиће добитницима Славољуб 

Благојевић, председник општине Црна Трава. 

 

5) Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном 

гласнику града Лесковца“. 

 

 

                                       СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Јоца Митић 

________________________ 


