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 На основу члана 91. Покрајинске скупштинске одлуке о избору 
посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, ("Службени 
лист АПВ” број 3/2012 - пречишћен текст), а у вези са Одлуком о 
поверавању послова на спровођењу избора за посланике у Скупштину 
АП Војводине у 2012. години општинској, односно градској изборној 
комисији („Службени лист АПВ“, брoj 7/2012) и Одлуком о поверавању 
послова бирачких одбора бирачким одборима образованим за изборе за 
народне посланике и изборе за одборнике у Скупштину општине, 
односно града („Службени лист АПВ“, број 8/2012), 
 
  Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 22. априла 
2012. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О НАКНАДИ ЗА РАД ОРГАНИМА 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНУ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ  
РАСПИСАНИМ ЗА 6. МАЈ 2012. ГОДИНЕ 

 
I 
 

За обављање послова спровођења избора за посланике у 
Скупштину АП Војводине, као поверених, општинским, односно градским 
изборним комисијама и бирачким одборима образованим за спровођење 
избора за народне посланике и одборнике, припада накнада.  

 
II 
 

Покрајинска изборна комисија обезбеђује средства за једнократну 
накнаду за рад општинској, односно градској изборној комисији и то:  

 
1. свакој општинској  односно градској изборној комисији у износу од 

400.000,00 динара; 
 

2. изборним комисијама које обављају послове за више изборних 
јединица поред средстава опредељених у тачки 1. обезбеђују се 
додатна средства, по 100 000,00 динара за сваку изборну јединицу 
више и то: 

 Градској изборној комисији Града Новог Сада (за додатних 
шест изборних јединица) 600 000,00 динара;  

 Градској изборној комисији Града Суботице (за додатне три 
изборне јединице) 300 000,00 динара; 

 Градској изборној комисији Града Зрењанина (за додатне 
две изборне јединице) 200.000,00 динара; 

 Градској изборној комисији Града Панчевa (за додатне две 
изборне јединице) 200.000,00 динара; 
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 Градској изборној комисији Града Сомборa (за додатну 
изборну јединицу) 100.000,00 динара; 

 Општинској изборној комисији општине Кикинда (за додатну 
изборну јединицу) 100.000,00 динара; 

 
Појединачан износ накнаде за председника, члана, секретара и 

њихове заменике утврдиће општинска, односно градска изборна комисија 
својим актом. 

 
III 

 
Покрајинска изборна комисија обезбеђује средства за једнократну 

накнаду за рад сваком бирачком одбору у износу од 35 000,00 динара. 
Појединачан износ накнаде за председника и члана бирачког одбора 

и њихове заменике утврдиће општинска, односно градска изборна 
комисија својим актом, на основу евиденције о њиховом присуству на 
бирачком месту. 

 
 

IV 
 

 Покрајинска изборна комисија ће, у случају одржавања поновног 
гласања за избор посланика по већинском изборном систему, посебним 
актом утврдити накнаде за рад органима за спровођење избора. 
 

V 
 

 О спровођењу ове Одлуке стараће се секретар Комисије. 
 

 
Број: 013-140/12 
У Новом Саду,  
22. априла 2012. године 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,          
Дарко Рудић, ср. 

 


