
 

ПОКРАЈИНСКА УРЕДБА 

О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА НАКНАДУ И ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД У 
ОДБОРИМА, КОМИСИЈАМА И ДРУГИМ РАДНИМ ТЕЛИМА 

("Сл. лист АП Војводине", бр. 35/2014) 

Члан 1 

Овом покрајинском уредбом уређују се услови, висина као и друга питања у вези са 
остваривањем права на накнаду за рад у одборима, комисијама и другим радним телима 
(у даљем тексту: радно тело), које образују Покрајинска влада и руководилац покрајинског 
органа управе, службе, управе или другог организационог облика (у даљем тексту: 
покрајински органи). 

Услови за остваривање права на накнаду 

Члан 2 

Право на накнаду за рад у радном телу (у даљем тексту: накнада за рад) имају изабрана, 
именована и постављена лица, запослени и трећа лица, као чланови радног тела или као 
лица која обављају стручне послове за потребе радног тела, у складу са одредбама ове 
покрајинске уредбе. 

Изабрана, именована и постављена лица и запослени који су у радном односу у органима 
Аутономне покрајине Војводине, остварују право на накнаду за рад уколико послове у 
радном телу обављају ван радног времена. 

Право на накнаду у сталном радном телу 

Члан 3 

Чланови сталног радног тела које образује Покрајинска влада, као и лица која обављају 
стручне послове за потребе тог радног тела, не остварују право на накнаду за рад у том 
радном телу. 

Право на накнаду у повременом радном телу 

Члан 4 

Члановима повременог радног тела које образује Покрајинска влада и лицима која 
обављају стручне послове за потребе тог радног тела, актом о образовању може се 
утврдити право на накнаду за рад и висина накнаде, ако другим прописом није другачије 
утврђено и ако су средства за ту намену обезбеђена у буџету Аутономне покрајине 
Војводине (у даљем тексту: буџет АП Војводине). 



Ако радно тело из става 1. образује за своје потребе радну групу, право на накнаду за рад 
члановима може се утврдити у оквиру средстава обезбеђених за рад повременог радног 
тела. 

Право на накнаду за рад у радном телу које образује руководилац покрајинских органа 

Члан 5 

Лица из члана 2. именована у радно тело, које ради континуираног обављања послова 
утврђених законом или посебним прописом образује руководилац покрајинског органа, 
остварују право на накнаду за рад, под условом да је то право установљено законом или 
другим прописом и ако су за ту намену обезбеђена средства у буџету АП Војводине.  

Руководилац покрајинског органа ће приликом образовања радног тела из става 1. овог 
члана, посебно водити рачуна о стручним квалификацијама и радном искуству лица 
именованих у радно тело. 

Руководилац покрајинског органа ће приликом образовања радног тела из става 1. овог 
члана, када је то у складу са прописима по којима се радно тело образује, водити рачуна о 
адекватној заступљености запослених у покрајинским органима у радном телу. 

Члан 6 

Лицима из члана 2. која су именована у радно тело, које је ради остваривања 
појединачних послова и задатака из делокруга покрајинског органа образовао 
руководилац, може се предвидети право на накнаду за рад под условом да су у буџету АП 
Војводине обезбеђена средства за ту намену.  

Висина и начин утврђивања висине накнаде 

Члан 7 

Ако висина накнаде није одређена актом о образовању радног тела, одредиће је 
доносилац тог акта посебним решењем. 

Члан 8 

Актом о образовању радног тела, у зависности од природе послова које обавља радно 
тело, висина накнаде утврђује се на основу броја кандидата, радних сати, одржаних 
седница или на други одговарајући начин.  

Члан 9 

Висина накнаде за рад у радном телу које се образује ради обављања поверених послова 
државне управе, утврђује се решењем руководиоца покрајинског органа у висини 
републичких накнада прописаних за те послове. 

 



Прелазне одредбе 

Члан 10 

Неисплаћене накнаде за рад у радном телу до дана ступања на снагу ове покрајинске 
уредбе исплатиће се у складу са одредбама ове покрајинске уредбе. 

Члан 11 

Задужује се руководилац покрајинског органа да преиспита потребу доношења аката о 
изменама и допунама постојећих аката о образовању радних тела у смислу члана 5. став 
2. и 3. у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове покрајинске уредбе. 

Члан 12 

Даном ступања на снагу ове покрајинске уредбе престаје да важи Покрајинска уредба о 
остваривању права на накнаду и висини накнаде за рад у одборима, комисијама и другим 
радним телима ("Службени лист АПВ", број: 7/09 и 18/09). 

Завршна одредба 

Члан 13 

Ова покрајинска уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине". 

 


