
 

 

 

На основу члана 10. Статута општине Босилеград  („Службени 

гласник Пчињског округа“, бр.  16/08, 20/09 и „Службени гласник града 

Врања“, број 45/13)  и Одлуке о друштвеним  признањима поводом 

дана општине Босилеград 21.септембар („Службени гласник Пчињског 

округа“, број  20/05 и 16/07 и број 06-278/18 од 20.09.2018. године, 

Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана 20. 

септембра  2018. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ ДРУШТВЕНИХ     ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ДАНА 

ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА  2018. ГОДИНУ  

 

 

 

 

Члан 1. 

  За изузетно залагање и допринос у развоју и унапређењу 

општине Босилеград,  

  

I БИРА СЕ ЗА ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ОПШТИНЕ 

БОСИЛЕГРАД 

 

 Дарко Глишић –председник општине УБ - за изузетно залагање и 

допринос   побољшању услова живота у општини Босилеград.  

 

    II ДОДЕЉУЈЕ СЕ ЈАВНО  ПРИЗНАЊЕ 

 

 1. Младену Шарћевићу, министру просвете, науке и технолошког 

развоја- за допринос у области образовања и васпитања,  

2.  Небојши Стефановићу, министру  унутрашњих  послова за 

допринос у унапређењу стања јавне безбедности,   

3.  Славици Ђукић Дејановић-министрки без портфеља –за 

допринос у области здравствене заштите и демографске политике, 

4. Александру Антићу, министру рударства и енергетике - за 

изузетну сарадњу и помоћ општини Босилеград,  

5. Владану Вукосављевићу, министар културе и информисања- за 

допринос у развоју и унапређењу културног живота, 

6. Зорану Ђорђевићу, министру рада, запошљавања и социјалне 

политике- за изузетну сарадњу и помоћ општини Босилеград,  



7. Министарству привреде-за допринос и остварене изузетне 

резултате  у области привреде,  

8. Милоју Симовићу, генералу потпуковнику Војске РС- за 

изузетну сарадњу и помоћ општини Босилеград,  

9. Драгољубу Којчићу, директору Завода за уђбенике Београд-за 

изузетну сарадњу и  за остварене изузетне резултате  у области 

образовања,  

10. ВМА Београд - за изузетну сарадњу и  за остварене изузетне 

резултате у области здрвствене заштите,  

11. Војноној болници у Ншу - за изузетну сарадњу и  за остварене 

изузетне резултате у области здрвствене заштите,  

12. Његовом Правосвештенству Епископу Врањском Господину 

Пахомију, за изузетну сарадњу,  

13. Бојку Борисову, премјеру Републике Бугарске- за изузетно 

залагање и допринос на побољшању услова живота у општини 

Босилеград.      

 

III ДОДЕЉУЈЕ СЕ ЗАХВАЛНИЦА 

 

1. Амбасади  Јапана-за изузетну сарадњу и помоћ општини 

Босилеград,  

2. Амбасади САД- за изузетну сарадњу и помоћ општини 

Босилеград,  

3. Делегацији УН у Републици Србији- за изузетну сарадњу и 

допринос  развоју и угледу општине Босилеград,  

4. Општини Трговиште- за изузетну сарадњу са општином 

Босилеград,  

5. Општини Владичин Хан- за изузетну сарадњу са општином 

Босилеград,  

6. Граду Врању- за изузетну сарадњу са општином 

Босилеград, 

7. Општини Рани Луг -за изузетну сарадњу са општином 

Босилеград, 

8. Општини Црна Трава-за изузетну сарадњу са општином 

Босилеград, 

9. Општини Крива Паланка, Република Северна Македонија - 

за изузетну сарадњу са општином Босилеград, 

10.  Општини Куманово, Република Северна Македонија - за 

изузетну сарадњу са општином Босилеград, 

11. Општини Македонска Каменица, Република Северна 

Македонија - за изузетну сарадњу са општином Босилеград, 

12.  Општини Кочани, Република Северна Македонија - за 

изузетну сарадњу са општином Босилеград, 



13. Општини Куманово , Република Северна Македонија - за 

изузетну сарадњу са општином Босилеград, 

14.  Општини Ћустендил, Република Бугарска - за изузетну 

сарадњу са општином Босилеград, 

15.  Општини Драгоман, Република Бугарска - за изузетну 

сарадњу са општином Босилеград, 

16.  Општини Бобошево, Република Бугарска - за изузетну 

сарадњу са општином Босилеград, 

17.  Општини Трекљано, Република Бугарска - за изузетну 

сарадњу са општином Босилеград, 

18.  Општини Беране, Република Црна Гора - за изузетну 

сарадњу са општином Босилеград, 

19.  ЕУ-ПРО - за изузетну сарадњу и допринос  развоју и 

угледу општине Босилеград, 

20.  ИОМ - за изузетну сарадњу и допринос  развоју и угледу 

општине Босилеград, 

21.  Комесарјату за избеглице- за изузетну сарадњу и допринос  

развоју и угледу општине Босилеград, 

22. УНДП-ју за изузетну сарадњу и допринос  развоју и угледу 

општине Босилеград, 

23. Ненаду Маринковићу, пуковнику у Војсци Србије- за 

изузетну сарадњу са општином Босилеград, 

24. Душану  Тарбуку, народном посланику у Скупштини 

Србије- за изузетну сарадњу и допринос  развоју  општине Босилеград,  

25. Ивану Бошњаку, државном секретару Министарства 

државне управе и локалне самоуправе- за изузетну сарадњу са 

општином Босилеград, 

26. Зорану Дробњаку, директору ЈП „Србија путеви“ -зa 

значајан допринос у области комуналних делатности и путева, 

27. Драгани Сотировски, начелници Нишавског округа-зa 

значајан допринос развоју и  промовисању  угледа и интереса општине 

Бослеград, 

28. Дијани Хркаловић, државној секретарки Министарства 

унутрашњих послова- за допринос у унапређењу стања јавне 

безбедности, 

29. Јовану Мемедовићу, новинару РТС-а - зa значајан допринос 

развоју и  промовисању  угледа и интереса општине Бослеград, 

30. Милету Самарђићу, професору Високе пословне школе у 

Београду -за изузетан допринос у области образовања,  

31. Игору Милојевићу, генералном секретару СД „Црвена 

Звезда“ - зa значајан допринос развоју и  промовисању  угледа и 

интереса општине Бослеград, 

32. Тамари Грујић, новинару РТС-а -зa значајан допринос 

развоју и  промовисању  угледа и интереса општине Бослеград,  



33. Игору Карадаревићу, новинару РТС-а-зa значајан допринос 

у области културе, 

34. Бориславу Крумову, Р. Бугарска  -зa значајан допринос у 

области туризма, 

35. Димитру Русев Георгиеву, професору музике из Р Бугарске 

-зa значајан допринос  у области културе, 

36. Габриелу Апостолову, конзулу Р Бугарске  у Мексику- за 

допринос развоју Босилеграда,  

37. Катји  Матевој, директору Дирекције за бугарско 

држављанство, Р. Бугарска  - за изузетну сарадњу са општином 

Босилеград,   

38. Николају Петрову, генералу из Р. Бугарске - за изузетну 

сарадњу са општином Босилеград, 

39. Емилу Велинову, директору Дирекције „Вероисповедания“,   

Репулика  Бугарска - за изузетну сарадњу са општином Босилеград, 

40. Запрјану Козлоджов, ректору Пловдивског универзитета, Р 

Бугарска -за изузетну сардњу и допринос у  области образовања,  

41. Трајану Попчев, декану Благоевског универзитета, Р 

Бугарска-   за изузетну сардњу и допринос у  области образовања,  

42.  Људмилу Стојанов, лекра из Чустедила,  Р. Бугарска- за 

допринос у области здравствене заштите, 

43. Ученицима Основне школе „Георги Димитров“ и Гимназије 

у Босилеграду који су носиоци признања „ученик генерације“ или 

„вукова диплома“ и ученицима  који су освојили награде на 

републичким школским такмичењима, званичним државним 

првенствима и званичним међународним такмичењима, 

44.  Фирми  „Нагард“ из Босилеграда- за допринос и остварене 

изузетне резултате  у области привреде,  

45. Фирми „Анитекс“ из Босилеграда- за допринос и остварене 

изузетне резултате  у области привреде,  

46. Прекршајном суду у Врању- за изузетну сарадњу са 

општином Босилеград, 

47. Полицијској управи у Врању- за изузетну сарадњу са 

општином Босилеград, 

48. Високој пословној школи у Београду- за изузетну сарадњу 

и допринос у области образовања. 

 

IV ЈАВНО СУ ПОХВАЉЕНИ  

 

1. Јавно предузеће „Грађевинсмо земљиште и путеве општине 

Босилеград“,  

2. Јавно предузеће за комуналије и услуге „Услуга“ Босилеград,  

3. Јавно предузеће Ветеринарска амбуланта „Босилеград“,  

4. Спортски Савез општине Босилеград,  



5. Спортско друштво „Младост“ Босиелград,  

6. Дом здравља Босилеград, 

7.  Полицијска станица Босилеград,  

8. Спасилачка јединица Босилеград,  

9. Електродистрибуција Лесковац,  

10. Ловачко удружење „Сокол“  Босилеград.  

 

Члан 2. 

 Награде из члана 1. ове Одлуке  уручиће  председник општине, 

на свечаној седници Скупштине општине  Босилеград, која ће се 

одржати 21. септембра 2018. године. 

 

                                                    Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, а биће објављена   

у  „Службеном гласнику  града Врања“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

Број: 06-278/2018 

У Босилеграду, дана 20.09.2018. године 

 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК,  

                                                                                       Славчо Владимиров                            

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


