На основу члана 15. став. 1. тачка 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС“, бр. 129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011) и члана 10. став 1. тачка 5. Пословника Градске
изборне комисије („Службени лист града Београда“, бр. 2/18), Градска изборна комисија, на --.
седници, одржаној --. јануара 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
о накнадама, материјалним и другим трошковима
везаним за спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда,
расписаних за 4. март 2018. године
1. Председницима, заменицима председника, члановима и заменицима чланова
бирачких одбора у сталном саставу и члановима и заменицима чланова бирачких одбора у
проширеном саставу, припада накнада за рад у бирачком одбору , и то:
- председницима и заменицима председника по 2.500,00 динара,
- члановима и заменицима чланова по 2.000,00 динара.
Право на накнаду која је утврђена овом тачком, чланови бирачких одбора ће остварити
на основу евиденције о њиховој присутности на бирачком месту.
Након достављања извештаја начелника/заменика начелника управа градских општина
или других лица које они одреде, о броју свих лица која су учествовала у раду бирачких
одбора у сталном и проширеном саставу, средства за исплату накнаде из ставa 1. ове тачке
биће пренета на издвојене рачуне управа градских општина.
2. Управе градских општина могу да исплате накнаду само оним лицима у бирачким
одборима која су наведена у решењима Градске изборне комисије о именовању у бирачке
одборе и која су уписана у евиденције о присутности на бирачком месту.
3. Исплата накнада за рад у бирачком одбору може се извршити искључиво лично и
чланови бирачких одбора који имају право на накнаду у смислу тачке 1. ове одлуке не могу да
на друга лица пренесу овлашћење да у њихово име приме накнаду за рад у бирачком одбору.
4. Исплата накнада за рад у бирачким одборима врши се искључиво уплатом на текуће
рачуне лица из тачке 2. ове одлуке у пословним банкама.
5. Овлашћена лица одборничких група у Скупштини града Београда и овлашћени
подносиоци изборних листа кандидата за одборнике Скупштине града Београда, дужни су да
лица именована у бирачке одборе на њихов предлог обавесте о томе да
начелницима/заменицима начелника управа градских општина треба да доставе податке о
својим текућим рачунима.
6. Начелницима, односно заменицима начелника управа градских општина
ангажованим на пословима везаним за спровођење избора за одборнике Скупштине града
Београда припада једнократна накнада за рад, и то:
- Начелницима, односно заменицима начелника управа градских општина на чијој
територији има до 50 бирачких места, припада једнократна накнада за рад у износу
од 20.000,00 динара;
- Начелницима, односно заменицима начелника управа градских општина на чијој
територији има од 50 до 100 бирачких места, припада једнократна накнада за рад у
износу од 30.000,00 динара;
- Начелницима, односно заменицима начелника управа градских општина на чијој
територији има преко 100 бирачких места, припада једнократна накнада за рад у
износу од 40.000,00 динара.
Начелници, односно заменици начелника управа градских општина могу да одреде и
друго лице у градским општинама за обављање ових послова, којима припада једнократна
накнада за рад из става 1. ове тачке.

7. Запосленима у управама градских општина ангажованим на пословима спровођења
избора за одборнике Скупштине града Београда (на обављању организационих, стручних,
финансијских, административно-техничких и других послова) припада накнада за рад, чију
висину утврђује начелник/заменик начелника управе градске општине решењем, а према
оствареном увиду у сложеност, обим и квалитет обављених послова, и то на следећи начин:
- запосленима у управама градских општина на чијој територији има до 50 бирачких
места, припада накнада за рад у укупном износу од 200.000,00 динара;
- запосленима у управама градских општина на чијој територији има од 50 до 100
бирачких места, припада накнада за рад у укупном износу од 300.000,00 динара;
- запосленима у управама градских општина на чијој територији има преко 100
бирачких места, припада накнада за рад у укупном износу од 400.000,00 динара.
Средства за исплату накнада из става 1. ове тачке, биће пренета на издвојене рачуне
управа градских општина, по достављању решења начелника/заменика начелника управе
градске општине.
8. Одређује се накнада за уређивање бирачких места и горива за превоз изборног
материјала у износу до 3.000,00 динара по бирачком месту.
Средства за накнаде из става 1. ове тачке биће пренета на издвојене рачуне управа
градских општина, по броју бирачких места на територији градске општине.
9. Одређује се накнада за закуп просторије која је у приватној својини, а одређена је за
бирачко место, у износу од 5.000,00 динара.
Управе градских општина ће са власником просторије из става 1. ове тачке закључити
уговор о закупу.
Средства за исплату накнаде из тачке 1. ове одлуке биће пренета на издвојене рачуне
управа градских општина по достављању копије уговора о закупу из става 2. ове тачке.
10. Запосленима у органима и организацијама који су ангажовани за обављање
одређених стручних, административних, техничких, организационих и других послова у
изборном поступку и чији је рад од значаја за Градску изборну комисију, припада накнада за
рад у укупном износу до 1.500.000,00 динара.
Секретар Градске изборне комисије, на предлог председника Градске изборне
комисије, предложиће износ накнаде за ангажована лица из става 1. ове тачке, на основу чега
ће Секретаријат за управу закључити појединачне уговоре са ангажованим лицима.
11. Запосленима који буду ангажовани за рад у тимовима Градске изборне комисије за
обављање стручних, административно-техничких, превозничких, угоститељских и свих
других потребних послова на дан избора и у изборној ноћи, до проглашења резултата избора,
припада укупна накнада за рад у износу до 700.000,00 динара.
Секретар Градске изборне комисије, на предлог председника Градске изборне
комисије, предложиће износ накнаде за ангажована лица из става 1. ове тачке, у износу од
5.000,00 односно 10.000,00 динара према оствареном увиду у сложеност, обим и квалитет
обављених послова.
12. Секретаријат за управу ће закључити појединачне уговоре са лицима која нису
запослена у Градској управи града Београда, а која обављају послове наведене у тачки 11. ове
одлуке,
13. О спровођењу ове Одлуке стараће се председник и секретар Градске изборне
комисије, који су обавезни да обавесте Градску изборну комисију о реализацији ове Одлуке.
14. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 013-84-5/18
Београд, 26. јануара 2018. године
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Лукић

