На основу чл. 17. и 63. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скуппштину
Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ бр. 23/2014, 12/2020, 14/2020 –
аутентично тумачење и 25/2020) и члана 47. Упутства за спровођење избора за посланике у
Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 21. јун 2020. године („Службени лист
АПВ“, брoj 28/2020 – пречишћен текст), а у вези са Одлуком Републичке изборне комисије 02
Број: 013-187/20 од 15. маја 2020. године и Одлуком о поверавању послова бирачких одбора
бирачким одборима који ће спроводити изборе за народне посланике, расписане за 26. април
2020. године („Службени лист АПВ“, брoj 18/2020),
Покрајинска изборна комисија је на седници одржаној 28. маја 2020. године, донела

ОДЛУКУ
о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење
избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине,
расписаних за 21. јун 2020. године

Члан 1.
За обављање послова спровођења избора за посланике у Скупштину Аутономне
покрајине Војводине (у даљем тексту: покрајинских посланика), као поверених, радним телима
Републичке изборне комисије образованим за јединице локалне самоуправе на територији
Аутономне покрајине Војводине и бирачким одборима образованим за спровођење избора за
народне посланике, као и запосленима у општинским/градским управама ангажованим на
пословима спровођења избора за покрајинске посланике, припада накнада.
Члан 2.
Покрајинска изборна комисија за спровођење покрајинских избора утврђује једнократну
накнаду и то:
- члану и координатору радног тела за рад на пословима везаним за спровођење избора
за покрајинске посланике у износу од 15.000,00 динара. Покрајинска изборна комисија за исте
врши накнаду и припадајућег пореза и доприноса.
- председнику и члану бирачког одбора и њиховим заменицима у сталном саставу и
члановима и заменицима чланова бирачких одбора у проширеном саставу који су именовани на
предлог подносилаца изборних листа за избор покрајинских посланика у износу од 32.600,00
динара по бирачком одбору. Појединачан износ накнаде утврђује координатор радног тела
Републичке изборне комисије.
- запосленима у општинским/градским управама ангажованим на пословима
спровођења избора за покрајинске посланике (на обављању организационих, стручних,
финансијских, административно - техничких и других послова) у укупном износу од 1.000,00
динара по бирачком месту. Покрајинска изборна комисија за исте врши накнаду и припадајућег
пореза и доприноса.
Члан 3.
Покрајинска изборна комисија одређује и накнаде за материјалне и друге трошкове
спровођења избора за покрајинске посланике и то за:
- накнаду за трошкове доставе обавештења бирачима у Аутономној покрајини Војводини
о дану и времену одржавања избора, са бројем и адресом бирачког места на коме бирач гласа,
у износу од 5,40 динара за сваког бирача уписаног у део бирачког списка за подручје Аутономне
покрајине Војводине.

- набавку канцеларијског материјала и гориво за превоз изборног материјала у износу од
2.500,00 динара по бирачком месту.
Члан 4.
Средства за исплату накнада, предвиђена овом одлуком, Покрајинска изборна комисија
ће пренети на рачуне општинских/градских управа.
Извештај о утрошеним средствима, према наменама утврђеним овом одлуком,
општинска односно градска управа, је дужна да достави Покрајинској изборној комисији
најкасније у року од десет дана од дана окончања избора.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
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