На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 - УС, 54/11, 12/20, 16/20 - аутентично тумачење и 68/20) и члана 10
Пословника Градске изборне комисије (''Службени лист Града Ниша'', број 20/2020),
Градска изборна комисија Ниш, на седници од 15.06.2020. године, донела је
О Д Л У К У
О НАКНАДАМА ЗА РАД У БИРАЧКИМ ОДБОРИМА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ И
ОТВАРАЊЕ И ЗАТВАРАЊЕ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА
21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ
Члан 1.
За рад у бирачким одборима у проширеном саставу, за чланове, односно заменике
чланова које је предложио подносилац проглашене изборне листе који право предлагања
није остварио на основу проглашене изборне листе за избор народних посланика, већ на
основу проглашене изборне листе за избор одборника Скупштине Града Ниша, члану,
односно заменику члана бирачког одбора припада накнада у износу од 1.500,оо динара.
Члан 2.
Исплата накнаде из члана 1. ове одлуке извшиће се на основу евиденције о
присуству члана, односно заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу у раду
бирачког одбора на бирачком месту на дан гласања.
Евиденцију присуства члана, односно заменика члана бирачког одбора у
проширеном саставу комисији доставља председник, односно заменик председника
бирачког одбора при предаји изборног материјала после гласања.
Члан 3.
За отварање и затварање просторија у којима је смештено бирачко место у
прописано време пре почетка и након завршетка гласања, лицу које је за то задужено
припада накнада у износу од 1.500 динара.
Члан 4.
Исплата накнаде лицима из члана 3 ове одлуке врши се на основу евиденције коју
комисији доставља Радно тело Градске изборне комисије, за свако бирачко место на коме
је обављено гласање за избор одборника у Скупштини Града Ниша.
Члан 5.
Решења о исплати накнада из ове одлуке доноси председник Градске изборне
комисије у складу са овом одлуком.
Члан 6.
Ниш.

Ради реализације одлуке исту доставити Радном телу Градске изборне комисије
Број:
У Нишу, ______2020. године
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ
Председник
Љиљана Берић

