
   
 На основу члана 24. и члана 26. став 1. тачка 9. Одлуке о месним заједницама на 
територији општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 5/2019 
и 16/2020), члана 32. став 7. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији општине Мало Црниће расписаних за 27. јун 2021. године 
(„Службени гласник општине Мало Црниће“; број 5/2021) и члана 4. став 1. тачка 15. 
Пословника о раду Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, 
број 5/2021) 
 Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница на 
седници одржаној  28. 05. 2021. године, доноси 
 
 

О Д Л У К У 
о одређивању боје гласачких листића и боје контролног листа за проверу  

исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за чланове  
Савета месних заједница на територији општине Мало Црниће  

расписаних за 27. јун 2021. године 
 
 

Члан 1. 
 
 Гласачки листић за избор чланова савета месних заједница на територији општине 
Мало Црниће, штампаће се на папиру ПЛАВЕ  БОЈЕ. 
 

Члан 2. 
 

 Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије за избор чланова савета 
месних заједница на територији општине Мало Црниће, штампаће се на папиру БЕЛЕ БОЈЕ. 

Члан 3. 
 
 Друга страна гласачких листића и контролног листа је тонирана са градацијом основне 
боје из разлога заштите гласачких листића и контролног листа.  
 

Члан 4. 
 

Ову Одлуку доставити Штампарији „СР Стојадиновић“ Петровац на Млави, која је 
одлуком Изборне комисије одређена за штампање гласачких листић, контролног листа и 
другог изборног материјала за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на 
територији општине Мало Црниће расписаних за 27. јун 2021. године, 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Мало 

Црниће“.  
 
Број: 013-9/2021-04 
У Малом Црнићу, 28. 05.  2021. године 
 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ  
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 
         ПРЕДСЕДНИК, 
                           Дипл. правник Милан Тодоровић 


