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ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

Изборна комисија за спровођење 

избора за чланове савета 

месних заједница на територији 

општине Црна Трава 

Број: 013-47/2017-01 

Датум: 21.02.2017. године 

ЦРНА ТРАВА 

 

 

На основу члана 31. тачка 11. и члана 30. став 8. Одлуке о месним заједницама на 

територији општине Црна Трава, број 06-360/2016-01 од 13.12.2016. године,  

Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији 

општине Црна Трава, на седници одржаној дана 21.02.2017. године донела је 

 

О Д Л У К У 

о накнадама везаним за рад Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних 

заједница на територији општине Црна Трава 

 

1. Утврђује се накнада за рад чланова Изборне комисије за спровођење избора за чланове 

савета месних заједница на територији општине Црна Трава и ангажованих лица из 

Општинске управе општине Црна Трава на спровођењу избора за чланове савета месних 

заједница на територији општине Црна Трава, расписаних за 12. фебруар 2017. године и то 

у нето износу од: 

 

- Јелена Глигоријевић, председник Изборне комисије  50.000,00 динара 

- Александар Николић, члан Изборне комисије   15.000,00 динара 

- Неда Ђорђевић, члан Изборне комисије   15.000,00 динара 

- Радоје Игњатовић, члан Изборне комисије   15.000,00 динара 

- Светлана Костадиновић, члан Изборне комисије  15.000,00 динара 

 

- Лела Стефановић, запослена у Општинској управи на  

административним пословима     2.000,00 динара 

 

- Љубиша Милошевић, запослени у Општинској управи на 

пословима ложача      2.000,00 динара 

 

- Томислав Петровић, запослени у Општинској управи на  

пословима возача      2.000,00 динара   

 

 

2. Средства из тачке 1. Ове Одлуке представљају укупан износ накнаде за све послове у 

спровођењу избора за чланове савета месних заједница на територији општине Црна 

Трава, расписаних за 12. фебруар 2017. године.  

3. Средства из тачке 1. Ове одлуке исплаћују се из буџета општине Црна Трава, у року од 15 

дана од дана доношења ове Одлуке. 

Изузетно од става 1. ове тачке, укилико у буџету општине Црна Трава не буде било 

довољно средстава, исплата неисплаћених накнада ће се извршити након ребаланса 

буџета. 



4. Налогодавац за исплату средстава из тачке 1. Ове Одлуке је председник Изборне 

комисије. 

5. Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на званичној интернет презентацији 

општине Црна Трава. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Јелена Глигоријевић 

___________________________ 


