
ПРИЈЕДЛОГ  

На основу члана 39. став (2) тачка 9) и члана 82. став (2) Закона о локалној самоуправи  
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19), члана 58. став (2) Закона о 
социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 37/12, 90/16, 94/19 и 
42/20), члана 16. став (4) Правилника о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине 
са сметњама у развоју („Службени гласник града Зворник“, број: 117/12 и 16/18) и члана 27. 
и 50. Статута града Зворник – пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 
5/17), Скупштина града Зворник на 2. редовној сједници, одржаној  __________ донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О  ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ФОРМИРАЊУ ПРВОСТЕПЕНЕ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ О  
ПРОЦЈЕНИ ПОТРЕБА И УСМЈЕРАВАЊУ ДЈЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА СМЕТЊАМА У 

РАЗВОЈУ 
 
 

I 
У Одлуци о формирању Првостепене стручне комисије о  процјени потреба и усмјеравању 
дјеце и омладине са сметњама у развоју („Службени гласник града Зворник“, број 8/18), 
мијења се тачка VIII и гласи: 
1) „Члановима Комисије припада накнада за рад и то предсједнику Комисије 15,00 КМ, а 
члановима 12,00 КМ по обрађеном захтјеву, у нето износу. 
2) Накнада из претходног става исплаћује се за сваког члана појединачно, сагласно броју 
обрађених предмета. 
3) Права и обавезе  регулисаће  се посебним уговором који у име локалне заједнице  
закључују директор Центра за социјални рад Зворник са сваким чланом комисије 
појединачно, по напријед  наведеној  цијени.“ 
 

                           
II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“ . 
 
 
                                                   О б р а з л о ж е њ е 

  
Сагласно члану 58. Закона о социјалноj заштити и члана 15. Правилника о процјени и 
усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју („Службени гласник Републике 
Српске„ број: 16/18), Скупштина града Зворник донијела је Одлуку о формирању 
првостепене стручне комисија о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са 
сметњама у развоју Зворник, број 01-111-76/2018 од  07.06.2018. године. 
 
Поштујући одредбе члана 9. Закона о измјенама и допунама закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 94/19) којим се мијења члан 58. и који гласи: 
Јединице локалне самоуправе именују првостепену стручну комисију из става 1. овог члана 
и утврђују накнаду за њен рад, која не може бити мања од 0,8%, нити већа од 3% од 
просјечне плате након опорезивања остварене у Републици у претходној години, за члана 
комисије по кориснику, извршено је усклађивање, као што је наведено у овој одлуци. 
 
За реализацију ове одлуке обезбјеђена су средства у Буџету Града Зворник.                                   
                     
 
                                        
              ОБРАЂИВАЧ          ПРЕДЛАГАЧ 
ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД           ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                             
                                                                                        


