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ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

Изборна комисија за спровођење 

избора за чланове савета 

месних заједница на територији 

општине Црна Трава 

Број: 013-37/2017-01 

Датум: 01.02.2017. године 

ЦРНА ТРАВА 

 

 

На основу члана 31. тачка 11. и члана 32. став 6. 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 01.02.2017. године донела је 

 

О Д Л У К У 

о накнадама за рад и накнадама материјалних и других трошкова за спровођење  

избора за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава  

расписаних за 12. фебруар 2017. године 

 

 

1. Одређује се накнада за трошкове доставе обавештења бирачима у општини Црна Трава о дану 

и времену одржавања избора, са бројем и адресом бирачког места на коме бирач гласа, у 

износу од 4,26 динара за сваког бирача уписаног у део бирачког списка за подручје општине 

Црна Трава. 
 

2. Председницима, заменицима председника, члановима и заменицима чланова бирачких 

одбора, припада накнада за рад у бирачком одбору, и то: 
 

o Председницима по 1.500,00 динара 

o Заменицима председника по 1.200,00 динара; 

o члановима и заменицима чланова по 1.000,00 динара. 

  

 Право на накнаду која је утврђена овом тачком, чланови бирачких одбора ће остварити на 

основу евиденције о њиховом присуству на бирачком месту. 

 

3. Председници бирачких одбора имају право на накнаду трошкова за гориво за потребе 

спровођења избора у следећим износима:  

 

- Председник бирачког одбора на бирачком месту број 1 – БРОД -  1.000 динара 

- Председник бирачког одбора на бирачком месту број 2 – ГОРЊЕ ГАРЕ – 2.500 динара 

- Председник бирачког одбора на бирачком месту број 3 – ГРАДСКА – 2.500 динара 

- Председник бирачког одбора на бирачком месту број 4 – ДАРКОВЦЕ – 2.500 динара 

- Председник бирачког одбора на бирачком месту број 5 – ДОБРО ПОЉЕ – 2.500 динара 



- Председник бирачког одбора на бирачком месту број 6 – ЗЛАТАНЦЕ – 1.500 динара 

- Председник бирачког одбора на бирачком месту број 7 – ЈАБУКОВИК – 2.500 динара 

- Председник бирачког одбора на бирачком месту број 8 – КАЛНА – 3.000 динара 

- Председник бирачког одбора на бирачком месту број 9 – КРИВИ ДЕЛ – 2.500 динара 

- Председник бирачког одбора на бирачком месту број 10 – МЛАЧИШТЕ – 2.000 динара 

- Председник бирачког одбора на бирачком месту број 11 – ПРЕСЛАП – 3.000 динара 

- Председник бирачког одбора на бирачком месту број 12– РУПЉЕ – 2.000 динара 

- Председник бирачког одбора на бирачком месту број 13 – САСТАВ РЕКА – 1.500 динара 

- Председник бирачког одбора на бирачком месту број 14 – ЦРНА ТРАВА – 1.000 динара 

 

Наведена средства покривају трошкове набавке горива за: 

 

- долазак на обуку за спровођење гласања на бирачком месту и примену правила о раду 

бирачких одбора коју организује Изборна комисија за спровођење избора за чланове 

савета месних заједница на територији општине Црна Трава; 

- превоз изборног материјала пре гласања након примопредаје са Изборне комисије на 

бирачки одбор; 

- превоз изборног материјала после гласања у циљу примопредаје са бирачких одбора на 

Изборну комисију; 

- организацију превоза повереника бирачких одбора за спровођење гласања ван 

бирачког места за бираче који нису у могућности да гласају на бирачком месту 

 

4. Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена 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 

___________________________ 


