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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: 06-205/2019-01 

Датум: 08.08.2019. године 

ЦРНА ТРАВА 
 

На основу члана 20. тачка 8. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 

47/2018) и члана 40. Статута општине Црна Трава („Службени гласник града Лесковца“, 

број 8/2019), Скупштина општине Црна Трава на седници одржаној дана 08.08.2019. 

године доноси 

 

ОДЛУКУ 

о суфинансирању израде и постављања споменика „Црнотравском неимару“ 

 

1. Одобрава се суфинансирање изградње и постављања споменика „Црнотравском 

неимару“ на локацији између државног пута IIA реда број 231 и десне обале реке 

Власине, на делу катастарске парцеле 17113 КО Црна Трава, непосредно пре моста 

који води према цркви Светог Николе у Црној Трави. 

2. У складу са овом одлуком, општина Црна Трава ће у свом буџету за намене из тачке 

1. ове одлуке издвојити 400.000,00 динара. 

3. Средства из тачке 2. ове Одлуке обезбедиће се из средстава резерви буџета, о чему 

ће Општинско веће донети посебно решење. 

4. Реализацију ове Одуке извршиће Општинска управа општине Црна Трава. 

5. Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику 

града Лесковца“. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На седници Скупштине општине Црна Трава, која је одржана 01.08.2018. године, а 

на иницијативу Удружења Црнотраваца у Београду донета је Одлука да се подигне 

споменик „Црнотравском неимару“ на локацији између државног пута IIA реда број 231 и 

десне обале реке Власине, на делу катастарске парцеле 17113 КО Црна Трава, непосредно 
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пре моста који води према цркви Светог Николе у Црној Трави. Истом одлуком, у члану 2. 

прописано је да се споменик подиже средствима Удружења. Међутим, како Удружење 

Црнотраваца у Београду, као непрофитна организација, није у могућности да обезбеди сва 

средства за израду, транспорт и монтажу споменика, то се исто обратило општини Црна 

Трава са молбом да општина Црна Трава кроз свој буџет или донације обезбеди 

недостајућа средства. Оцењујућу захтев/молбу Удружења Црнотраваца као основан из 

разлога што подизање оваквог споменика представља јавни интерес, јер се њиме 

доприноси очувању црнотравске традиције, доноси се ова одлука којом се одобрава да се у 

буџету општине Црна Трава обезбеде средства за постављање предметног споменика у 

висини од 400.000,00 динара, док ће остатак средстава за ове намене обезбедити Удружење 

Црнотраваца. 

 

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Јоца Митић 

________________________ 


