Na temelju članka 38 točka 2. i članka 110 stavak 1. Statuta općine Gornji Vakuf –
Uskoplje(" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ", br. 1/01 i 3/05) a u svezi sa člankom
1. i 2. Odluke o visini naknade za rad članova Izbornog povjerenstva osnovne izborne
jedinice u BiH – prečišćeni tekst («Službeni glasnik BiH», br. 32/16) i članka 89. Poslovnika o
radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ",
br. 7/13), 0pćinsko vijeće Gornji Vakuf - Uskoplje na svojoj 10. redovitoj sjednici održanoj
dana ___.2018. godine, donijelo je :

ODLUKU
o utvrđivanju naknade za članove Izbornog povjerenstva
općine Gornji Vakuf – Uskoplje

Članak 1.
Za Predsjednika i članove
utvrđuje se naknada za svoj rad:

Izbornog povjerenstva Općine Gornji Vakuf-Uskoplje

a) U izbornom periodu, u paušalnom iznosu od 500,00 KM mjesečno,
b) U ne izbornom periodu, u paušalnom iznosu od 150,00 KM/mjesečno
«Izborni period» podrazumijeva period od dana raspisivanja izbora do dana
potvrđivanja rezultata izbora (Točka 12. Člana 1.1a Izbornog zakona).
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove odluke isplatiti će se iz Proračuna općine Gornji VakufUskoplje.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju naknade za
članove Izbornog povjerenstva općine Gornji Vakuf- Uskoplje ( "Službeni glasnik općine
Gornji Vakuf-Uskoplje " br.5/11).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u " Službenom
glasniku općine Gornji Vakuf –Uskoplje", a primjenjivat će se od 01.01.2018.godine.
Broj:01-14-_________
Gornji Vakuf – Uskoplje,
___________2018.god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Goran Batinić,mag.nov.

O B R A Z L O Ž E NJ E

PRAVNI TEMELJ
Pravni temelj za donošenje ove Odluke sadržan je u članku 2.12., stav (9) Izbornog zakona
BiH, kojim je utvrđeno da članovi OIP-a imaju pravo na stalnu novčanu naknadu, u skladu sa
člankom 1. i 2. Odluke o visini naknade za rad članova izbornog povjerenstva osnovne
izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br 32/16) i članku 36. i 110.
stavak 1. Statuta Općine Gornji Vakuf-Uskoplje („Službeni glasnik Općine Gornji VakufUskoplje“, br. 1/01 i 3/05) i članku 89. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji VakufUskoplje („Službeni glasnik Općine Gornji Vakuf-Uskoplje“, br. 7/13).
RAZLOZI ZA DONOŠENJE
Donošenjem nove Odluke od strane CIP-a BiH o visini naknade za rad članova izbornog
povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br
32/16) proizilaze obaveze da općine donesu svoje akte u skladu sa Odlukom i njenom
promjenom od 01.01. 2018. godine.
FINANCIJSKA SREDSTVA
U proračunuu Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018. godinu planirana su sredstva za
realizaciju ove Odluke.

