
ПРИЈЕДЛОГ  

 
На основу чл. 39. и 82. став (2) Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Скупштина града Зворник 
на 13. редовној сједници, одржаној  __________ донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о  висини накнаде за рад чланова управних одбора у јавним установама чији је 

оснивач Скупштина града Зворник 
 

I 
Овом одлуком утврђује се висина накнаде за рад члановима управних одбора у јавним 
установама чији је оснивач Скупштина града Зворник и чије чланове управних одбора 
именује Скупштина града Зворник. 

 
II 

1) Утврђује се накнада за рад у управним одборима јавних установа, како слиједи: 
- ЈУ „Дом омладине Зворник“.................................................................................150,00 КМ 
- ЈУ „Туристичка организација града Зворник“.....................................................150,00 КМ 
- ЈУ „Рекреативно спортски центар“ Зворник........................................................150,00 КМ 
- ЈУ „Центар за социјални рад“ Зворник................................................................150,00 КМ 
- ЈУ „Дом за старија лица“, Кисељак.....................................................................200,00 КМ 
- ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“...................................................................200,00 КМ 
- ЈЗУ „Дом здравља Зворник“.................................................................................300,00 КМ 

2) Накнада из претходног става исплаћиваће се члановима управних одбора из средстава 
установе у којој обављају функцију. 
3) Накнада за рад члановима управних одбора неће се исплаћивати уколико је законским 
прописом из одређене области прописано да се рад чланова управног одбора не плаћа. 
 

III 
Јавне установе из тачке II ове одлуке дужне су ускладити своје акте са одредбама ове 
одлуке у року од 45 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

IV 
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о висини накнаде члановима 
управног и надзорног одбора у предузећима и установама од локалног значаја („Службени 
гласник општине Зворник“, број 6/03) 
 

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. Закона о локалној 
самоуправи  којима су дефинисане надлежности Скупштине града. 
 

Тренутно важећа Одлука о висини накнаде члановима управног и надзорног одбора у 
предузећима и установама од локалног значаја усвојена је 2003 године и остала је на снази 
без обзира на промјене законске регулативе која регулише предметну област, као и 
промјене у структури и броју запослених у јавним установама. У међувремену су основане 
и нове јавне установе, тако да је постало неопходно новом одлуком регулисати ово 
питање. Разлог за доношење ове одлуке је усклађивање висине накнаде члановима 
управних одбора са важећим законским прописима. 
 

 
 

      ОБРАЂИВАЧ         ПРЕДЛАГАЧ 
 СТРУЧНА СЛУЖБА                                                              ГРАДОНАЧЕЛНИК   
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                  
 
 


