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ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

Изборна комисија за спровођење 

избора за чланове савета 
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Број: 013-35/2017-01 

Датум: 01.02.2017. године 

ЦРНА ТРАВА 

 

 

На основу члана 31. тачка 11. 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 одређивању боје гласачких листића, броја гласачких листића и боје контролних 

листића за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима 

за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава, 

који су расписани за 12. фебруар 2017. године 

 

 

1) Гласачки листићи штампаће се на папиру беле боје. 

2) Контролни листићи за проверу исправности гласачке кутије штампаће се на 

папиру жуте боје. 

3) За  изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Црна 

Трава који су расписани за 12. фебруар 2017. године утврђује се број од 1406 

гласачких листића, од тога:  

 

- 67 гласачких листића за избор чланова савета Месне заједнице Брод 

- 54 гласачка листића за избор чланова савета Месне заједнице Горње Гаре 

- 217 гласачких листића за избор чланова савета Месне заједнице Градска 

- 113 гласачких листића за избор чланова савета Месне заједнице Дарковце 

- 62 гласачка листића за избор чланова савета Месне заједнице Добро Поље 

- 68 гласачких листића за избор чланова савета Месне заједнице Златанце 

- 34 гласачка листића за избор чланова савета Месне заједнице Јабуковик 

- 77 гласачких листића за избор чланова савета Месне заједнице Кална 

- 99 гласачких листића за избор чланова савета Месне заједнице Криви Дел 

- 29 гласачких листића за избор чланова савета Месне заједнице Млачиште 

- 129 гласачких листића за избор чланова савета Месне заједнице Преслап 

- 62 гласачка листића за избор чланова савета Месне заједнице Рупље 

- 20 гласачких листића за избор чланова савета Месне заједнице Састав Река 

- 375 гласачких листића за избор чланова савета Месне заједнице „Мирко 

Сотировић“ Црна Трава 



 

 

 

4) Одлука ступа на снагу даном, 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 

___________________________ 

 


