
 

 

Bosna i Hercegovina  

Federacija Bosne i Hercegovine                      PRIJEDLOG 

Zeničko-dobojski kanton 

Općina Kakanj 

Općinsko vijeće 

 

Broj: 01/1-               /18 

Datum, __.__.2018. godine  

              

 

 

     Na osnovu člana 1. i člana 46. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine 

Federacije BiH“, broj: 102/13),  člana 24.  Statuta općine Kakanj („Službene novine općine 

Kakanj“, broj: 4/08) i člana 96. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službene novine Općine 

Kakanj“, broj: 6/11, 4/16, i 6/16) a u vezi sa Zaključkom Općinskog vijeća broj: 01/1-15-543/17 od 

28.12.2018.godine, Općinsko vijeće na __ sjednici održanoj dana _____2018. godine d o n i j e l o  

j e 

 

 

                                                             ODLUKU                                                                                                       

                 o izmjeni Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj  za 2018.godinu 

 

 

                                                                  Član 1. 

     U Odluci o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj  za 2018.godinu, broj: 01/1-15-545/17 od 

28.12.2017.godine(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 1/18 ), član 17. mijenja se i glasi: 

„U skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća broj: 01/1-15-543/17 od 28.12.2017.godine,                   

( “Službene novine Općine Kakanj, broj: 1/18), Općinski načelnik će u pregovorima sa Sindikatom 

Općine Kakanj utvrĎivati osnovicu i bod za obračun plaće zaposlenika u jedinstvenom organu 

uprave Općine Kakanj za budžetsku 2018.godinu i usklaĎivati iznose plaća sa zakonom i drugim 

pozitivnim propisima“. 

 

                                                                  Član 2. 

      

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama 

Općine Kakanj“. 

 

 

 

 

 

 

 Predsjedavajući  

                                                                                                                 Općinskog vijeća 

                                                                                                                 __________________ 

                                                                                                                 Slaven Katičić 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

      Na 15.sjednici održanoj dana 28.12.2017. godine  Općinsko vijeće je donijelo Zaključak broj: 

01/1-15-543/17 a u vezi prijedloga odluke o utvrĎivanju osnovice i boda za obračun plaće 

zaposlenika u jedinstvenom organu uprave Općine Kakanj za budžetsku 2018.godinu. 

Zaključak glasi: „Ovlašćuje se Općinski načelnik da u pregovorima sa Sindikatom Općine Kakanj 

utvrdi osnovicu i bod za obračun plaće zaposlenika u jedinstvenom organu uprave Općine Kakanj 

za budžetsku 2018.godinu i uskladi iznose plaća sa zakonom i drugim pozitivnim propisima.“ 

 

    Imajući u vidu navedeni Zaključak te propisanu obavezu usklaĎivanja najniže plaće uposlenika u 

jedinstvenom organu uprave Općine Kakanj,  predlaže se izmjena člana 17. Odluke o izvršavanju 

budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu. 

 

  

 

Kakanj, januar 2018.g. 

 

ObraĎivač                                                                                                        Predlagač 

Služba za finansije                                                                                          Općinski načelnik 

  


