
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 13. Статута Oпштине 
Фоча („Службени гласник Општине Фоча", бр. 7/05 и 5/12) и члана 20. став 3. 
Одлуке о мјесним заједницама на подручју општине Фоча („Службени гласник 
Општине Фоча“, број 3/13), Скупштина општине Фоча на 17. редовној сједници дана 
29.04.2014. године   д о н о с и  
 
 
 
 

О Д Л У К У 
о  накнадама  за  рад  предсједника  Савјета  мјесних  заједница    

 
 
 
 

Члан 1. 
Овом одлуком одређује се накнада за рад предсједника Савјета мјесних 

заједница на подручју општине Фоча.  
 
 

Члан 2. 
 Предсједник Савјета мјесне заједнице (у даљем тексту: предсједник Савјета) 
за свој рад прима новчану накнаду, која се односи на накнаду претпостављених 
трошкова у обављању изборне дужности, као што су: трошкови телефонских услуга, 
трошкови горива за употребу моторног возила, као и друге очекиване трошкове које 
предсједник Савјета може имати у обављању изборне дужности приликом 
остваривања комуникације са грађанима мјесне заједнице, осталим члановима 
Савјета или органима Општине Фоча, односно одјељењима и службама Општинске 
управе Општине Фоча. 
 Накнада за рад предсједника Савјета одређује се у паушалном мјесечном 
износу, у зависности од удаљености мјесне заједнице од сједишта Општине Фоча, 
величине територије мјесне заједнице и броја становника мјесне заједнице. 
 
 

Члан 3. 
 Сходно члану 3. из ове одлуке, накнада за рад предсједника Савјета се 
одређује на сљедећи начин: 

1. 70,00 КМ - за предсједнике Савјета мјесних заједница: Центар, Доње Поље, 
Горње Поље, Лазарево, Душаново, Обилићево, Ливаде,  

2. 100,00 КМ - за предсједнике Савјета мјесних заједница: Рјечица, Кута, 
Драгочава, Попов Мост, Козја Лука, Избишно, Јелеч, Устиколина, Челиково 
Поље, Викоч, Слатина, Кратине, Челебићи, Мештревац и Заваит, 

3. 120,00 КМ - за предсједнике Савјета мјесних заједница: Миљевина, Брод, 
Јошаница и Годијено. 

 
 

Члан 4. 
Новчана накнада за рад предсједника Савјета се исплаћује за претходни 

мјесец, а најкасније у року од 30 (тридесет) дана по истеку мјесеца за који се врши 
обрачун и плаћање. 
 



 
 

Члан 5. 
 Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Фоча“.  
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