
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА 
О ПЛАТАМА ЛИЦА КОЈА БИРА СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
("Сл. лист АП Војводине", бр. 33/2012 и 7/2013) 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1  

Овом покрајинском скупштинском одлуком уређује се начин утврђивања плата, накнаде 
плата и додатака на плату изабраних лица у органима Аутономне Покрајине Војводине (у 
даљем тексту: изабрано лице).  

Члан 2  

Именице које се у овој Одлуци користе при означавању функције изабраних лица у 
мушком роду, истовремено обухватају именице у женском роду.  

Именице које означавају функције изабраних лица, користе се у облику који изражава пол 
лица које је њихов носилац.  

II ПЛАТА  

Члан 3  

Плата изабраног лица се утврђује на основу:  

1) основице за обрачун плате;  

2) коефицијента;  

3) додатка на плату;  

4) обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално 
осигурање из плате у складу са законом.  

Плата изабраног лица састоји се од основне плате и додатка на плату.  

Основна плата се одређује множењем основице са коефицијентом из члана 9. ове одлуке.  

Плата утврђена у смислу става 1. овог члана исплаћује се за рад у пуном радном времену, 
односно радном времену које се сматра пуним.  

У плату се урачунавају и порези и доприноси који се плаћају из плате.  

Члан 4  



Изабрано лице има право на месечну плату.  

Плата може да се исплаћује у више делова и то у виду аконтација и коначног обрачуна.  

III НАКНАДА ПЛАТЕ  

Члан 5  

Изабрано лице има право на накнаду плате у складу са прописима којима је уређена ова 
област.  

Члан 6  

Средства за исплату плате, додатка на плату и накнаде плате обезбеђују се у буџету 
Аутономне Покрајине Војводине.  

Основица  

Члан 7  

Основицу за обрачун плате утврђује Влада Републике Србије, у складу са законом.  

Коефицијент  

Члан 8  

Коефицијент изражавања сложености послова које обавља изабрано лице, одговорност, 
услове рада и функцију. 

Коефицијент садржи и додатак на име наканде за исхрану у току рада и регрес за 
коришћење годишњег одмора.  

Члан 9  

Коефицијент за обрачун и исплату плата изабраних лица износи:  

- 10,50 за председника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и председника Владе 
Аутономне Покрајине Војводине;  

- 10,49 за потпредседника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и потпредседника 
Владе Аутономне Покрајине Војводине;  

- 10,48 за члана Владе Аутономне Покрајине Војводине, покрајинског секретара и 
Покрајинског омбудсмана;  

- 10,35 за заменика покрајинског секретара и заменика Покрајинског омбудсмана;  



- 10,47 за председника Савета националних заједница, председника посланичке групе и 
председника одбора на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине; 

- 9,47 за заменика председника Савета националних заједница; 

- 10,46 за Покрајинског јавног правобраниоца Војводине;  

- 9,35 за заменика Покрајинског јавног правобраниоца Војводине;  

- 5,73 за посланика на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.  

Додатак на плату  

Члан 10  

Додатак на плату припада за:  

1) време проведено у радном односу (минули рад);  

2) случајеви рада дужег од пуног радног времена одређене прописима (прековремени 
рад);  

3) рад на дан државног и верског празника;  

4) рад ноћу (између 22.00 и 6.00 часова наредног дана). 

Додатак на плату из става 1. овог члана обрачунава се и исплаћује у висини утврђеној 
прописима о раду.  

Обрачун и исплате плате  

Члан 11  

Решење за обрачун и исплату плате лицима из члана 9. ове Одлуке доноси одбор 
надлежан за административна питања Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, ако 
другим покрајинским прописом није другачије уређено.  

Члан 12  

При свакој исплати плате примаоцу плате се у писаном облику уручује обрачун који 
садржи податке о свим основама по којима је плата обрачуната.  

Накнада за вршење функције  

Члан 13  

Ако изабрано лице настави да ради и остварује плату у предузећу, установи или другој 
организацији или настави да остварује плату по основу самосталне делатности, има право 
за време трајања мандата, на накнаду за вршење функције.  



Услове и висину накнаде из става 1. овог члана, утврђује одбор надлежан за 
административна питања у зависности од значаја функције, с тим да не може бити нижа 
од 35% плате коју би остварио за обављање те функције на сталном раду у органу 
Аутономне Покрајине Војводине.  

IV ПРАВО НА НАКНАДУ ТРОШКОВА, ОТПРЕМНИНУ И ДРУГА 
ПРИМАЊА  

Члан 14  

Право на накнаде трошкова, отпремнину и друга примања уредиће одбор надлежан за 
административна питања својим актом.  

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 15  

Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Покрајинска скупштинска одлука о 
платама лица која бира и именује Скупштина Аутономне Покрајине Војводине ("Службени 
лист АПВ", број: 24/08 и 18/09 - промена назива акта).  

Коефицијенти за обрачун и исплату плата именованих лица из члана 7. Покрајинске 
скупштинске одлука о платама лица која бира и именује Скупштина Аутономне Покрајине 
Војводине ("Службени лист АПВ", број: 24/08 и 18/09 - промена назива акта) утврдиће се 
покрајинском уредбом о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима 
именованих, постављених и запослених лица у органима Аутономне Покрајине Војводине.  

Исплата плате именованим лицима, из претходног става овог члана вршиће се у 
затеченом износу, до доношења покрајинске уредбе о платама.  

Члан 16  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
Аутономне Покрајине Војводине". 

 


