
BOSNA I HERCEGOVINA   PRIJEDLOG 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće  
 
Broj: 01/1-__-___/21 
Kakanj, __.__.2021. godine 
 
 
 

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH 
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09), člana 21. i 24. Statuta Općine Kakanj 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08), te člana 36. i 94. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 6/11, 4/16 i 6/16), Općinsko vijeće 
na __. sjednici, održanoj dana __.__.2021. godine, d o n i j e l o  j e 
 
  

O  D  L  U  K  U 
o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama općinskih vijećnika 

 i radnih tijela Vijeća 
 

 
Ĉlan 1. 

U Odluci o naknadama općinskih vijećnika i radnih tijela Vijeća („Službene novine 
Općine Kakanj“, broj: 7/13, 5/14, 9/17 i 10/17), u članu 6. stav 2. mijenja se i glasi: 

 
 „Visina stalne mjesečne naknada u izbornom periodu i izvan izbornog perioda 

propisana je odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i 
Hercegovine“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i Odlukom Centralne izborne 
komisije Bosne i Hercegovine.  

 
U članu 6. stav 3. „briše se.“    

 
Ĉlan 2. 

 U članu 10. Odluke na kraju rečenice iza rijeći „vijećnicima“ briše se tačka stavlja 
zarez i dodaje tekst: „izuzev članovima Općinske izborne komisije“.  
  

Ĉlan 3. 
U preostalom dijelu Odluka o naknadama općinskih vijećnika i radnih tijela Vijeća 

ostaje neizmjenjena.  
 

Ĉlan 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenim 

novinama Općine Kakanj“. 
 
 
 
    PREDSJEDAVAJUĆI 
    OPĆINSKOG VIJEĆA 
  Slaven Katičić 
 
 
 



O b r a z l o ž e nj e 
 

 
 Članom 6. Odluke o naknadama općinskih vijećnika i radnih tijela Vijeća („Službene 

novine Općine Kakanj“, broj: 7/13, 5/14, 9/17 i 10/17) propisana je visina naknade članovima 

Općinske izborne komisije.  

 Izborni zakon Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 

23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 

33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) u članu 2.12. propisuje da članovi izbornih komisija 

osnovne izborne jedinice imaju pravo na stalnu mjesečnu naknadu koju utvrĎuje Centralna 

izborna komisija BiH svojim propisom. U skladu s tim Centralna izborna komisija BiH je 

28.04.2016. godine, donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za 

rad članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH („Službeni glasnik Bosne i 

Hercegovine“, broj: 32/16), kojom se jasno propisuje visina naknade, pri čemu je ista 

odreĎene prema broju upisanih birača u Centralni birački spisak osnovne izborne jedinice u 

izbornom i izvan izbornog perioda. Tako utvrĎeni iznosi su veći (povoljniji za članove 

Općinske izborne komisije) u odnosu na iznose propisane članom 6. Odluke o naknadama 

općinskih vijećnika i radnih tijela Vijeća. 

 Radi usklaĎivanja akata Općinskog vijeća sa aktima više pravne snage na 43. 

sjednici Općinskog vijeća, održanoj dana 31.05.2016. godine, predložena je izmjena i 

dopuna Odluke o naknadama općinskih vijećnika i radnih tijela Vijeća, ali ista nije usvojena 

od strane Vijeća.  

 Iz tog razloga su članovi Općinske izborne komisije Kakanj podnijeli tužbu za isplatu 

mjesečne naknade za svoj rad u skladu sa odredbama Odluke Centralne izborne komisije 

BiH, te je Općinski sud u Kaknju donio presudu broj: 36 0 P 047535 19 P od 03.07.2020. 

godine, kojim se tužiteljima priznaje pravo na isplatu naknade u skladu sa odredbama 

Odluke Centralne izborne komisije BiH, a koja presuda je potvrĎena presudom Kantonalnog 

suda u Zenici broj: 36 0 P 047535 20 Gž od 14.10.2020. godine. 

 U skladu sa naprijed navednim neophodno je uskladiti Odluku o naknadama 

općinskih vijećnika i radnih tijela Vijeća sa odredbama Izbornog zakona BiH i na temelju 

njega donesenim odlukama Centralne izborne komisije BiH, zbog čega se predlaže 

donošenje predložene odluke. 

 

 

 

 OBRAĐIVAĈ    PREDLAGAĈ 

  Stručna služba za poslove  Općinski načelnik 

         Općinskog vijeća  ______________ 

   Mirnes Bajtarević 

 
 


