На основу члана 39. став 2., а у вези са чл. 41. и 51. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 23. став 2.
Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/14), Скупштина
Општине Фоча на Седмој редовној сједници дана 07.04.2017. године д о н о с и

ОДЛУКУ
о новчаној накнади одборницима и члановима радних тијела
Скупштине Општине Фоча

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се право на остваривање новчане накнаде
одборницима Скупштине Општине Фоча по основу обављања одборничке дужности,
као и члановима радних тијела Скупштине Општине Фоча.
Члан 2.
(1) Одборницима Скупштине Општине Фоча припада одборнички додатак –
мјесечна накнада за вршење одборничке дужности, која се одређује у висини од 50
% просјечне нето плате исплаћене у Општинској управи Општине Фоча за
претходну годину, не укључујући плате функционера Општине Фоча.
(2) Усклађивање висине одборничког додатка за текућу годину врши
Одјељење за финансије, на почетку календарске године, о чему обавјештава
одборнике.
Члан 3.
(1) Одборник Скупштине Општине Фоча који присуствују закључењу брака у
згради Општине Фоча остварује право на новчану накнаду на име трошкова
присуства вјенчању у износу од 30,00 КМ за свако обављено вјенчање.
(2) Ако се вјенчање врши ван зграде Општине Фоча, новчана накнада из
става 1. овог члана одређује се у износу од 50,00 КМ.
Члан 4.
(1) Чланови сталних и повремених радних тијела Скупштине Општине Фоча
остварују право на новчану накнаду за рад у радним тијелима на име трошкова
присуства сједници радног тијела, која се одређује у износу од 30,00 КМ за свако
присуство одржаној сједници радног тијела.
(2) Накнада из става 1. овог члана не припада члановима радних тијела који
су запослени у Општинској управи Општине Фоча.
Члан 5.
(1) Списак корисника новчаних накнада из члана 4. ове одлуке овјерава
секретар Скупштине Општине Фоча и доставља Одјељењу за финансије, до десетог у
мјесецу за претходни мјесец.

(2) Списак одборника који присуствују закључењу брака, из члана 3. ове
одлуке саставља Одјељење за општу управу – Матична служба и доставља Одјељењу
за финансије, до десетог у мјесецу за претходни мјесец.
Члан 6.
Средства за остваривање права на новчане накнаде из ове одлуке обезбјеђују
се у буџету Општине Фоча.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о новчаној накнади
одборницима и члановима радних тијела Скупштине општине Фоча („Службени
гласник Општине Фоча“, бр. 2/11, 3/11 и 5/11).
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Општине Фоча.
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