На основу чл.41. и 51. Став (3) Закона о локалној самоуправи ( ''Службени гласник
Републике Српске, број 97/16), члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 3/14) и чланом 20. став (3) Пословника Скупштине општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 3/15 и 9/15) Скупштина општине Шамац на II
редовној сједници одржаној дана године, донијела је

О ДЛУКУ
о одборничком додатку и накнади за рад
у радним тијелима Скупштине општине Шамац

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се право одборника у Скупштини општине Шамац на одборнички
додатак, висина одборничког додатка, случајеви у којима одборнику не припада право на
одборнички додатак, те право чланова радних тијела Скупштине на накнаду, висина накнаде,
услови и друга питања од значаја за остваривање накнаде.
Члан 2.
(1) Одборник у Скупштини општине, за вршење одборничке дужности, има право на мјесечни
додатак у износу од 400 КМ.
(2) Предсједник и потпредсједник Скупштине општине, који су са статусом запосленог лица у
Општини Шамац, немају право на одборнички додатак, за вријеме обављања функције и након
престанка функције док остварује право на накнаду плате у складу са законом.
Члан 3.
(1) У случају када одборник не присуствује сједници Скупштине општине из оправданог
разлога, мјесечни додатак из члана 2. став (1) ове одлуке умањује се за 50%.
(2) Оправданим изостанком сматра се болест одборника, члана уже породице или смрт члана
уже породице одборника, службено одсуство због потребе извршавања задатака које му повјери
Скупштина општине или неизоставно одсуство одборника с обзиром на обавезу коју има кроз
посао који ради.
(3) Одборник је дужан благовремено обавијестити предсједника Скупштине општине о свом
изостанку и разлозима због којих је спријечен да присуствује сједници.
(4) Уколико одборник не поступи у складу са ставом (3) овог члана, сматраће се да је
неоправдано одсутан и у том случају нема право на одборнички додатак.
Члан 4.
Чланови сталних радних тијела Скупштине општине за присуство сједници и рад у радним
тијелима имају право на накнаду у износу од 30 КМ, по одржаној сједници.
Члан 5.
Право на накнаду из члана 4. ове одлуке остварује се под условом да је члан радног тијела
присуствовао сједници од почетка до завршетка сједнице.
Ако је члан радног тијела лице чија се плата финансира из буџета Општине, нема право на
накнаду у тврђену у члану 3. став 1. ове одлуке, ако се сједница радног тијела одржава у току
радног времена.
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Члан 6.
Одборнику коме престане мандат до 15-тог у мјесецу исплаћује се одборнички додатак за тај
мјесец у износу од 50% од висине додатка утврђене одредбама члана 2. став 1. ове одлуке.
Члан 7.
Предсједник, потпредсједник Скупштине општине, одборник и члан радног тијела има право на
накнаду за службено путовање у земљи и иностранству под условима и у висини утврђеној
подзаконским актом Владе Републике Српске који регулише ово питање за запослене у јавном
сектору.
Члан 8.
Средства за исплату одборничког додатка, накнаде и осталих примања одборника и чланова
радних тијела обезбјеђују се у буџету Општине.
Члан 9.
Евиденцију о учешћу у раду, односно о присуству одборника сједницама Скупштине општине
и члана радног тијела сједницама радног тијела, води Стручна служба Скупштине, а потписује
секретар Скупштине.
Обрачун и исплату одборничког додатка и накнада по овој Одлуци врши Одјељење за
финансије.
Налог за исплату потписује налогодавац за извршење буџета или други надлежни орган.
Саставни дио налога је евиденција о присуству.
Члан 10.
Одборнички додатак и накнаде утврђене овом одлуком исплаћују се на текући рачун примаоца,
а исплата се врши мјесечно.
Члан 11.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о накнади за вршење одборничке
дужности и дужности члана у радним тијелима Скупштине општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број, 2/13, 1/14 и 11/14).
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
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