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ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:06-113/2016-01 

Датум:03.06.2016. 

ЦРНА ТРАВА 

 

          На основу члана 45. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник 

РС,број 129/2007, 83/2014-др.закон), члана 56.Статута општине Црна Трава 

("Службени гласникгра да Лесковца,број 17/2012) и чл. 29 и 30.Пословника 

Скупштине општине Црна Трава, Скупштина општине Црна Трава на 

конститутивној седници од 03.06.2016. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

1. За чланове Општинског већа општине Црна Трава 

бирају се: 

Виолета Ђикић из Златанца 

Јовица Јовановић из Црне Траве 

Горан Димитријевић из Доброг Поља 

Станимир Игњатовић из Градске 

Дарјан Илић из Градске 

Слободанка Костић из Дарковца 

Данијела Ристић из Састава Река 

Председник општине је председник Општинског већа. 

Заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији. 

 

2. Мандат чланова већа траје 4(четири) године. 

 

3. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

4.Дизпозитив решења објавити у "Службеном гласнику града Лесковца" 

 

5.Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење о избору чланова 

Општинског већа општине Црна Трава у саставу: Горан Димитријевић из Доброг 

Пољa,Станимир Игњатовић из Градске, Виолета Ђикић из Златанцa, Милованка 

Др. Станачков из Црне Траве, Дарјан Илић из Градске, Миле Младеновић из Црне 

Траве, Јовица Јовановић из Црне Траве („Сл.гласник града Лесковца“, бр.13/2012 

од 31.05.2012.г.). 

 



6.Решење са образложењем доставити изабраним члановима и архиви. 

 

7.Ово решење је коначно у управном поступку.Против овог решења може се 

покренути управни спор пред Управним судом у Београду. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

          Правни основ за доношење овог решења је чл. 45 Закона о локалној 

самоуправи, којим је прописано да општинско веће чине председник општине, 

заменик председника општине, као и чланови општинског већа чији је број утврђен 

статутом општине и које бира скупштина општине, на период од четири године, 

тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.  

        Чланом 56. Статута општине Црна Трава и чл. 29 Пословника Скупштине 

општине Црна Трава прописано је да општинско веће чине председник, заменик 

председника општине и секретар општинског већа и 7 чланова општинског већа 

које бира Скупштина општине на период од четири године тајним гласањем, 

већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове општинског већа 

предлаже кандидат за председника општине.Председник општине је председник 

општинског већа, а његов заменик је члан општинског већа по функцији.Број 

чланова општинског већа које бира Скупштина општине на предлог председника 

општине не може бити већи од 11. 

          Кандидат за председник општине, Славољуб Благојевић, предложио је 

кандидате за чланове општинског већа. 

          За 6 од 7 предложених кандидата гласало је свих 19 одборника, док је за 

једног кандидата гласало 17 одборника. 

          Из напред наведеног произлази да су предложени кандидати изгласани 

већином гласова од укупног броја одборника скупштине општине, па је Скупштина 

општине Црна Трава донела одлуку као у диспозитиву овог решења. 
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