
ЦРНА ТРАВА

689. 

На основу члана 46. став 1. Закона о Локалној

самоуправи („Службени гласник РС", број

129/2007, 83/2014 и 101/2016), члана 28. Послов-

ника Општинског већа („Службени гласник града

Лесковца", број 9/2008) и члана 17. и 18. Закона

о безбедности саобраћаја на путевима („Службени

гласник РС", број 41/2009,53/2010, 101/2011,

32/2013, 55/2014, 96/2015 и 9/2016), Општинско

веће општине Црна Трава, на седници од 27. 9.

2017. године, донело је

П Р О Г Р А М 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА

УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ

САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 2017. ГОДИНУ

I

Овим Програмом предвиђају се извори финан-

сирања, начин коришћења средстава као и Пројекти

који ће се финансирати средствима од наплаћених

новчаних казни за саобраћајне прекршаје, а у

складу са Законом о безбедности саобраћаја на

путевима и носиоци Пројеката.

1. Предмет финансирања

Средствима од наплаћених казни за саобраћајне

прекршаје учињене на територији општине Црна

Трава у складу са чланом 18. Закона о безбедности

саобраћаја на путевима финансираће се унапре-

ђење безбедности саобраћаја на путевима на те-

риторији општине Црна Трава (поправљање са-

обраћајне инфраструктуре, рад Савета за безбед-

ност саобраћаја, унапређење саобраћајног вас-

питања и образовања, превентивно-промотивне

активности у области безбедности саобраћаја и

научно истраживачи рад у области безбедности

саобраћаја.

Остварена средства користиће се према Програму

који доноси Општинско веће општине Црна Тра-

ва.

2. Извори финансирања

Наплаћене новчане казне за прекршаје предвиђене

прописима о безбедности саобраћаја на путеви-

ма.

Конто 743324 - Приходи од новчаних казни за

саобраћајне прекршаје

Остварени приходи:

Расположива средства у 2017. години (закључно

са даном 15.09.2017. године) износе 273.625,20

динара.

II

Остварена средства користиће се у износу 50%

од укупно остварених средстава и то 136.812,60

динара за следеће намене:

1. Рад Савета за безбедност саобраћаја на тери-

торији општине Црна Трава - 15.000,00

2. Унапређење саобраћајног васпитања и образо-

вања 15.000,00

3. Превентивно промотивне активности у области

безбедности саобраћаја - 16.812,60

4. Техничко опремање јединице саобраћајне по-

лиције које контролишу и регулишу саобраћај

на путевима и других органа надлежне за по-

слове саобраћаја у Црној Трави - 90.000,00
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III

Остварена средства користиће се у износу од

50% од укупно остварених средстава и то

136.812,60 динара за следеће намене:

1. Поправљање саобраћајне инфраструктуре у

циљу унапређења безбедности саобраћаја на

путевима 136.812,60 динара

- Хоризонтална и вертикална сигнализација (по-

стављање саобраћајних знакова и обележавање

пешачких прелаза) - 136.812,60 динара.

IV

Финансирање Пројеката из овог Програма из-

вршиће се на основу расположивих новчаних

средстава.

Новчана средства од наплаћених саобраћајних

казни која буду остварена након доношења ове

Одлуке у току 2017. године служиће као додатна,

а Општинско веће ће донети Одлуку о допунама

Програма, односно намени коришћења.

Уколико се приходи не остварују у планираном

износу, Општинско веће општине Црна Трава

одређује приоритетне активности.

V

Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а

објављивиће се у „Службеном гласнику града

Лесковца".

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Број: 06-168/2017-02 

Датум: 27. 9. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Благојевић

690.

На основу члана 46. Закона о локалној самопуправи

(„Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014

и 101/2016), члана 57. Статута општине Црна

Трава („Службени гласник града Лесковца", број

17/2012), 28. Пословника општинског већа оп-

штине Црна Трава (Службени гласник града Лес-

ковца, број 24/2012) и Уговора о суфинансирању

мера популационе политике јединица локалне

самоуправе у Републици Србији у 2017. години,

број 401-24/2017-02 од 20. 6. 2017. године, за-

кљученог између Општине Црна Трава и Кабинета

министра без портфеља задуженог за демографију

и популациону политику, Општинско веће општине

Црна Трава, ради спровођења мера популационе

политике одобрених Уговором, на седници одр-

жаној дана 27. 9. 2017. године, донело је

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ОБЈЕДИЊЕНОГ ПРАВИЛНИКА О

БЛИЖИМ УСЛОВИМА,

КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ

РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ

ПОЛИТИКЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Члан 1. 

У Обједињеном правилнику о ближим условима,

критеријумима и поступку реализације мера по-

пулационе политике општине Црна Трава, број

06-140/2017-02 од 27. 7. 2017. године, члан 15.

став 1. алинеја 3. мења се и гласи:

„да има најмање једно дете узраста до 18 годи-

на".

Члан 2. 

Члан 16. мења се и гласи:

„У циљу пријављивања заинтересованих лица за

повратак у Црну Траву, Комисија ће расписати

јавни позив и исти објавити на сајту општине

Црна Трава.

Рок за пријаву на јавни позив одређује Комисија

у самом јавном позиву, с тим да исти не може

бити дужи од 31. 12. 2017. године.

Комисија је овлашћена да у периоду до 31. 12.

2017. године више пута распише конкурс, уколико

се на претходно расписаном јавном позиву не

утроше сва средства.

Документација неопходна за спровођење поступ-

ка:

- ишчитана личну карта подносиоца пријаве и

супружника или ванбрачног партнера, уколико

се подносилац пријаве налази у браку или ван-

брачној заједници - обавезно је доставља под-

носилац пријаве,

- оверена изјава подносиоца пријаве која садржи

податке о члановима његове породице и изјаву

да ће се са породицом преселити у Црну Траву

уколико буде извршена санација његовог стам-
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беног објекта (изјаву потписује и супружник,

односно ванбрачни партнер подносиоца пријаве,

уколико се подносилац пријаве налази у браку

или ванбрачној заједници) - обавезно је до-

ставља подносилац пријаве

- неколико фотографија стамбеног објекта сли-

каног споља, изнутра и слика оштећења на

стамбеном објекту - доставља подносилац

пријаве,

- доказ о (су)власништву над стамбеним објектом

односно о поседовању пуноважног правног

основа за коришћења стамбеног објекта (извод

из листа непокретности не старији од 6 месеци

или уверење из локалне пореске администрације

општине Црна Трава о евидентирању његовог

стамбеног објекта за плаћање пореза на имо-

вину) - може доставити подносилац пријаве

или дати сагласност да иста буде прибављена

по службеној дужности 

- извод из матичне књиге рођених за децу узраста

до 18 година - може доставити подносилац

пријаве или дати сагласност да иста буде при-

бављена по службеној дужности.

Образац пријаве и изјаве из претходног става

прописује Комисија и исти објављује на сајту

општине Црна Трава.

Уколико подносилац пријаве уз пријаву не достави

документацију коју је обавезан да достави, Ко-

мисија га позива да у року од пет дана комплетира

пријаву. Уколико подносилац пријаве пропусти

рок да комплетира документацију, његову пријаву

Комисије ће одбацити као неуредну решењем

против кога се може изјавити жалба Општинском

већу."

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а

објавиће се у „Службеном гласнику града Лес-

ковца", као и на сајту општине Црна Трава.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИЈТЕЦРНА ТРАВА

Број: 06-172/2017-02 

Датум: 27. 9. 2017. године 

ПРЕДСЕДНИК

Славољуб Благојевић
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АКТИ ОДБОРА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА, 

ЈУБИЛЕЈА И ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА

ЛЕСКОВАЦ

691.

На основу члана 49. став 3. тачка 10. Пословника

Скупштине града Лесковца („Службени гласник

града Лесковца, број 8/08, 37/12 и 10/13) и члана

16. Одлуке о друштвеним признањима и наградама

општине Лесковац („Службени гласник општине

Лесковац", број 11/96), Одбор за обележавање

празника, јубилеја и доделу признања Скупштине

града Лесковца, на седници од 29. септембра

2017. године, донео је

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ НАГРАДА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ЗА 2017. ГОДИНУ

I

Као израз посебног признања.за изузетна достиг-

нућа и успехе у раду додељују се:

ПОХВАЛЕ

1. ДР ГОРДАНИ САВИЋ, директорки Установе

за одрасле и старије "Лесковац" у Лесковцу

За изузетан допринос и резултате остварене у

области пружања социјалних услуга одраслим и

старијим лицима.

2. ЈЕЛЕНИ СТАНОЈЕВИЋ, тренеру карате клуба

"УНСУ" Лесковац

За изузетан допринос и резултате остварене у

области спорта, као и за промоцију града Лес-

ковца.

3. ДРАГАНУ ЋОКИЋУ, мастер математичару,

докторанту Математичког факултета Универ-

зитета у Београду

За изузетне резултате остварене током школовања

на мастер и докторским академским студијама

Математичког факултета у Београду.



4. ЈКП "ВОДОВОД"ЛЕСКОВАЦ

За изузетан допринос унапређењу услова водо-

снабдевања града и друштвено одговорно пона-

шање.

5. ИГМ "МЛАДОСТ" ЛЕСКОВАЦ

За изузетан допринос развоју производње грађе-

винског материјала и развој привредног амбијента

у Лесковцу.

6. СЗТР "DIT’S" ЛЕСКОВАЦ

За резултате остварене у производњи и промету

намештаја и текстилних производа и развој при-

вредног амбијента у Лесковцу.

7. ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЛЕСКОВАЦ

За остварене изузетне резултате у области со-

цијалне заштите и допринос свеукупном побољ-

шању квалитета социјалне заштите у Лесковцу.

II

Похвале овогодишњим добитницима уручиће се

11. октобра на Свечаној седници Скупштине

града, поводом Празника града Лесковца.

III 

Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику

града Лесковца".

Број 06-6-4/17-1

У Лесковцу, 29. септембра 2017. 

ОДБОР ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА, 

ЈУБИЛЕЈА И ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК 

др Јасмина Ранћеловић, с.р.

692.

На основу члана 49. став 3. тачка 10. Пословника

Скупштине града Лесковца („Службени гласник

града Лесковца, број 8/08, 37/12 и 10/13) и члана

16. Одлуке о друштвеним признањима и наградама

општине Лесковац („Службени гласник општине

Лесковац", број 11/96), Одбор за обележавање

празника, јубилеја и доделу признања Скупштине

града Лесковца, на седници од 29. септембра

2017. године, донео је

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ НАГРАДА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ЗА 2017. ГОДИНУ

Као израз посебног признања за изузетна до-

стигнућа и успехе у раду додељују се:

I

НОВЧАНЕ НАГРАДЕ

У износу од по 100.000,00 

(сто хиљада) динара:

1. МИЛИЦИ ЈОВАНОВИЋ, дипломираном тео-

ретичару уметности

За изузетне резултате остварене током школовања

на Факултету уметности у Нишу, као и за развој

и промоцију музичке уметности у Лесковцу.

2. МИЛИЦИ РИСТИЋ, студенту докторских сту-

дија Економског факултета Универзитета у

Нишу

За изузетне резултате остварене током школовања

на Економском факултету и учешће у изради

програма предузетничке обуке.

3. ВИКТОРУ ДИМИТРИЈЕВИЋУ, ученику ОШ

"Јосиф Костић" у Лесковцу

За изузетне резултате остварене на државном

првенству у пливању за пионире.

4. АЛЕКСАНДРИ ЉУБЕНОВИЋ, ученици другог

разреда Гимназије у Лесковцу

За изузетне резултате остварене на републичком

такмичењу из хемије и математике.

5. МАРИЈИ ПАПОВИЋ, ученици трећег разреда

Гимназије у Лесковцу

За изузетне резултате остварене на државним и

међународним такмичењима у брзом ходању за

јуниоре.

6. НЕБОЈШИ СТЕФАНОВИЋУ, ултрамаратонцу

За изузетне резултате остварене на државним и

међународним такмичењима у ултрамаратону за

сениоре.

7. АЛЕКСАНДРУ ТОДОРОВИЋУ, потпоручнику

у Војсци Републике Србије, пилоту хелико-

птера

За изузетне резултате остварене током школовања

на Војној академији у Београду.

8. ОГЊЕНУ СТОЈАДИНОВИЋУ, потпоручнику

у Војсци Републике Србије, пилоту хелико-

птера
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За изузетне резултате остварене током школовања

на Војној академији у Београду.

9. ПЕТРУ БОЈОВИЋУ, студенту четврте године

теоријске и експерименталне физике на Фи-

зичком факултету Универзитета у Београду

За изузетне резултате остварене током школовања

из области природних наука.

10. ЈЕЛЕНИ ТОДОРОВИЋ, студенту четврте го-

дине Економског факултета Универзитета у

Нишу

За изузетне резултате остварене током школовања

на Економском факултету.

11. НОВАКУ СТАМЕНКОВИЋУ, студенту четврте

године Економског факултета Универзитета у

Нишу

За изузетне резултате остварене током школовања

на Економском факултету.

II

Новчане награде овогодишњим добитницима

уручиће се 11. октобра на Свечаној седници

Скупштине града, поводом Празника града Лес-

ковца.

III

Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику

града Лесковца".

Број 06-6-4/17-1
У Лесковцу, 29. септембра 2017. године

ОДБОР ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА, 
ЈУБИЛЕЈА И ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
др Јасмина Ранћеловић, с.р.
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ЛЕСКОВАЦ

693.

На основу члана 25. став 1. тачка 42. Статута

града Лесковца ("Службени гласник града Лес-

ковца", бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-

испр.) и члана 12. Одлуке о друштвеним призна-

њима и наградама Општине Лесковац ("Службени

гласник општине Лесковац", број 11/96), а на

предлог Одбора за обележавање празника, јубилеја

и доделу признања Скупштине града Лесковца,

број 06-6-4/17-1 од 29. септембра 2017. године,

Скупштина града Лесковца, на 14. седници од 9.

октобра 2017. године, донела је

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ 

ЗА 2017. ГОДИНУ МЕДАЉЕ

I

МАРКУ СТОЈАНОВИЋУ, стрип аутору и ового-
дишњем лауреату Признања за допринос српском
стрипу за 2017. годину на Међународном салону
стрипа у Београду, за изузетан допринос развоју
стрипа и промоцији Лесковца у националним и
међународним оквирима.

II

Одлуку објавити у „Службеном гласнику града
Лесковца".

Број 06-6/17-1 

У Лесковцу, 9. октобра 2017. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК 

Александар Ђуровић, с.р.

694.

На основу члана 25. став 1. тачка 42. Статута

града Лесковца ("Службени гласник града Лес-

ковца", бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-

испр.) и члана 12. Одлуке о друштвеним призна-

њима и наградама Општине Лесковац ("Службени

гласник општине Лесковац", број 11/96), а на

предлог Одбора за обележавање празника, јубилеја

и доделу признања Скупштине града Лесковца,

број 06-6-4/17-1 од 29. септембра 2017. године,

Скупштина града Лесковца, на 14. седници од 9.

октобра 2017. године, донела је

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ 

ЗА 2017. ГОДИНУ МЕДАЉЕ

АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА



I

БРАТИСЛАВУ АНЂЕЛКОВИЋУ, сликару, дона-

тору, добитнику бројних националних и међуна-

родних признања за изузетан допринос развоју

сликарства и промоцију Лесковца.

II

Одлуку објавити у „Службеном гласнику града

Лесковца".

Број 06-6/17-1 
У Лесковцу, 9. октобра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Александар Ђуровић, с.р.

695.

На основу члана 25. став 1. тачка 42. Статута

града Лесковца ("Службени гласник града Лес-

ковца", бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-

испр.) и члана 12. Одлуке о друштвеним призна-

њима и наградама Општине Лесковац ("Службени

гласник општине Лесковац", број 11/96), а на

предлог Одбора за обележавање празника, јубилеја

и доделу признања Скупштине града Лесковца,

број 06-6-4/17-1 од 29. септембра 2017. године,

Скупштина града Лесковца, на 14. седници од 9.

октобра 2017. године, донелаје

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ 

ЗА 2017. ГОДИНУ МЕДАЉЕ

I

ЛЕСКОВАЧКОМ КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ, за ор-

ганизацију Лесковачког интернационалног фе-

стивала филмске режије (1ЛРРЕ) који је протеклих

десет година окупио највећа редитељска и глумачка

имена из Србије и бивше Југославије и промоцију

Лесковца као организатора најреспектабилнијег

филмског фестивала у региону.

II

Одлуку објавити у „Службеном гласнику града

Лесковца".

Број 06-6/17-1 
У Лесковцу, 9. октобра 2017. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Александар Ђуровић, с.р.

696.

На основу члана 25. став 1. тачка 42. Статута

града Лесковца ("Службени гласник града Лес-

ковца", бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-

испр.) и члана 12. Одлуке о друштвеним призна-

њима и наградама Општине Лесковац ("Службени

гласник општине Лесковац", број 11/96), а на

предлог Одбора за обележавање празника, јубилеја

и доделу признања Скупштине града Лесковца,

број 06-6-4/17-1 од 29. септембра 2017. године,

Скупштина града Лесковца, на 14. седници од 9.

октобра 2017. године, донела је

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ 

ЗА 2017. ГОДИНУ МЕДАЉЕ

I

КАМЕРНОМ ОРКЕСТРУ „AMOROSO", због

изузетног доприноса развоју музичке културе у

Лесковцу и промоцији Лесковца широм Србије

и света током петнаестогодишњег успешног рада.

II

Одлуку објавити у „Службеном гласнику града

Лесковца".

Број 06-6/17-1 
У Лесковцу, 9. октобра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Александар Ђуровић, с.р.

697.

На основу члана 25. став 1. тачка 42. Статута

града Лесковца ("Службени гласник града Лес-

ковца", бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-

испр.) и члана 12. Одлуке о друштвеним призна-

њима и наградама Општине Лесковац ("Службени

гласник општине Лесковац", број 11/96), а на
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предлог Одбора за обележавање празника, јубилеја

и доделу признања Скупштине града Лесковца,

број 06-6-4/17-1 од 29. септембра 2017. године,

Скупштина града Лесковца, на 14. седници од 9.

октобра 2017. године, донела је

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ 

ЗА 2017. ГОДИНУ МЕДАЉЕ

I

ГРАДСКОМ ДЕЧИЈЕМ ХОРУ „ЗВЕЗДИЦЕ", за

изузетне резултате постигнуте на националним

и међународним такмичењима, афирмацију тра-

диције хорског певања и промоцију Лесковца

кроз успешан петнаестогодишњи рад.

II

Одлуку објавити у „Службеном гласнику града

Лесковца".

Број 06-6/17-1 
У Лесковцу, 9. октобра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Александар Ђуровић, с.р.

БОЈНИК

698.

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи

(„Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14.др.закон и

101-16-др. закон), члана 24 и члана 102 Статута

општине Бојник (Сл. гласник града Лесковца",

бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15 и

1/16) и члана 11 Оддуке о друштвеним признањима

и наградама општине Бојник („Сл. гласник оп-

штине Лескковац", бр. 10/98) Скупштина општине

Бојник на Свечаној седници одржаној дана 10.

10. 2017. године, донелаје

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЉИВАЊУ ОКТОБАРСКИХ

НАГРАДА ОПШТИНЕ БОЈНИК 

ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

Додељује се Октобарка награда општине Бојник

за 2017. годину:

1. Зорану М. Јовановићу из Придворице - за изу-
зетан доринос књижевном стваралаштву

2. Нараодној библиотеци „Радоје Домановић"
Лесковац - за изузетан допринос у области
културе

3. Трубачком оркестру Небојше (Фејата) Сејдића
- за изузетан допринос у области културе

4. Зорану Петковићу из Лебана - за изузетан до-
принос у развоју струке

5. Милени Станисављевић из Мале Црквице - за
изузетан допринос у области туризма

6. Радомиру Тасићу из Косанчића - за посебне
заслуге у раду

7. Милораду Станимировићу из Каменице - за
изузетан допринос у области пчеларства

8. Бобану Радовановићу из Прокупља - за изузетан
допринос у развоју пољопривреде

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеном гласнику града
Лесковца".

02Број:06-31-1/2017
У Бојнику, 10. 10. 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

699.

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи

(„Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14.др.закон и

101/16 - др. закоон), члана 24 и члана 102 Статута

општине Бојник (Сл. гласник града Лесковца",

бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15 и

1/16) и члана 2, члана 5, члана 6 и члана 8 Оддуке

о додели поколона и награда ученицима основних

и средњих школа (Сл. гласник града Лесковца",

бр. 38/16 и 10/17), Скупштина општине Бојник

на Свечаној седници одржаној дана 10. 10. 2017.

године донела је

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ НАГРАДА УЧЕНИЦИМА

ГЕНЕРАЦИЈЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ И

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ

ОПШТИНЕ БОЈНИК
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Члан 1.

На предлог ОШ „Станимир Вељковић - Зеле"

Бојник, ДОДЕЉУЈЕ СЕ новчана награда у износу

од 30.000,00 (тридесет хиљада) динара, АНЂЕЛИ

ДЕНИЋ из Бојника, ученици генерације ОШ

„Станимир Вељковић - Зеле" Бојник за шк.

2016/2017 годину.

Члан 2.

На предлог ТШ „Бошко Крстић" Бојник, ДОДЕ-

ЉУЈЕ СЕ новчана награда у износу од 30.000,00

(тридесет хиљада) динара, ДРАГАНИ СТОЈКО-

ВИЋ из Бојника, ученици генерације ТШ „Бошко

Крстић" Бојник за шк. 2016/2017 годину.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и

биће објављена у „Службеном гласнику града

Лесковца".

02 Број:06-31-2/17
У Бојнику, 10. 10. 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић
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