
ПРИЈЕДЛОГ  

На основу чл. 39. и 82. став (2) Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19), чл. 9. и 17. Закона о статусу функционера јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 96/05 и 98/13) и чл. 27. и 
50. Статута града Зворник – пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 
5/17), Скупштина града Зворник на 1. редовној сједници, одржаној  __________ донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о  измјенама и допунама Одлуке о утврђивању висине основне плате и других права 

из радног односа функционера града Зворник 
 

I 
У Одлуци о утврђивању висине основне плате и других права из радног односа 
функционера града Зворник („Службени гласник града Зворник“, број: 16/16), у члану 3, 
послије става 1. додају се ст. 2. и 3. који гласе: 
 

„Функционер своју дужност обавља са статусом запосленог лица по основу рјешења о раду 
на мандатни период утврђен изборним прописима. 
Изузетно од става 2. овог члана, предсједник Скупштине може своју функцију обављати 
волонтерски, без заснивања радног односа, на основу поднијетог захтјева и рјешења 
Комисије за избор и именовање.“ 

                           
II 

У члану 4. ст. 4. и 5.  мијењају се и гласе: 
„Плата функционера из става 1. овог члана, за сваку навршену годину стажа осигурања, 
увећава се, до навршених 25 година 0,3%, а након навршених 25 година, свака наредна 
година 0,5%.  
Рјешење о утврђивању плате предсједнику Скупштине града и Градоначелнику доноси 
Комисија за избор и именовање, потпредсједнику Скупштине рјешење о утврђивању плате 
доноси предсједник Скупштине, а рјешење о одређивање плате замјенику Градоначелника 
доноси Градоначелник.“ 

 
III 

Члан 5. мијења се и гласи: 
„Предсједник Скупштине који дужност обавља волонтерски, има право на накнаду у висини 
нето плате предсједника Скупштине који своју функцију обавља са статусом запосленог 
лица, сразмјерно времену проведеном у обављању функције, а одређује се у проценту од 
70% од нето плате предсједника Скупштине града. 
Уколико се накнада исплаћује на основу претходног става, предсједник Скупштине нема 
право на одборничку накнаду.“ 
        

IV 
У члану 6. послије ријечи „града“, ставља се запета и додају се ријечи „који своју дужност 
обављају са статусом запосленог лица по основу рјешења о раду,“. 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“ . 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у чл. 39. и 82. којима су дефинисане 
надлежности Скупштине града, те чланом 17. Закона о статусу функционера јединица 
локалне самоуправе, којим је одређено да висину плате функционера јединице локалне 
самоуправе утврђује скупштина јединице локалне самоуправе. 
 

Разлог за доношење ове одлуке садржан је у члану 9. Закона о статусу функционера 
јединица локалне самоуправе, који дефинише начин обављања дужности функционера и 
даје могућност обављања функције волонтерски под прописаним условима. Такође врши 
се усклађивање висине увећања плате по основу минулог рада са важећим законским 
прописима. 
 

Финансијска средства за реализацију ове одлуке обезбјеђена су у буџету Града Зворник. 
 

      ОБРАЂИВАЧ         ПРЕДЛАГАЧ 
 СТРУЧНА СЛУЖБА                                                              ГРАДОНАЧЕЛНИК   
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                  
 


