
 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), члана 2.12 став 9. Изборног закона БиХ, (Службени гласник 
БиХ“, број: 23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 04/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 
33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 52/22 и 67/22), члана 1. став 4. и члана 2. 
став 4. Одлуке о висини накнаде за рад чланова изборне комисије основне изборне јединице у 
Босни и Херцеговини (Службени гласник БиХ“, број: 27/22) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник 
- пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Скупштина града Зворник на 
17. редовној сједници одржаној ___________ 2022. године донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о висини накнаде за рад чланова Градске изборне комисије Зворник 

 
I 

Предсједнику и члановима Градске изборне комисије Зворник, припада накнада за рад у складу 
са овом одлуком и то: 

- стална мјесечна накнада у износу од 270,00 КМ 
- мјесечна накнада у изборном периоду у износу од 900,00 КМ. 

 
II 

1) Накнада из претходне тачке се исплаћује мјесечно из средстава буџета Града Зворник, 
предвиђених на позицији 412900 „Расходи за чланове Градске изборне комисије – ГИК“. 
2) Исплата средстава се врши најкасније до 15-ог у текућем мјесецу за претходни мјесец. 

 
III 

1) Предсједнику и члановима Градске изборне комисије Зворник из истих средстава припада 
накнада путних трошкова и дневница које настану у вези са вршењем послова из надлежности 
Комисије, као и трошкови репрезентације. 

 
IV 

Одредбе тачке I примјењују се и на секретара Градске изборне комисије, уколико је исти 
именован. 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“, а примјењиваће се од 01. јануара 2023. године. 

 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је следећим прописима: 

 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“, брoj: 5/17) прописују надлежност Скупштине 
града Зворник за доношење одлука и других општих аката. 

 Члан 2.12 став 9. Изборног закона БиХ, (Службени гласник БиХ“, број: 23/01, 07/02, 
09/02, 20/02, 04/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 
32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 52/22 и 67/22) дефинише да чланови изборних 
комисија основне изборне јединице имају право на сталну мјесечну накнаду за свој рад, 
док члан 1. став 4. и члан 2. став 4. Одлуке о висини накнаде за рад чланова изборне 
комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини (Службени гласник БиХ“, 
број: 27/22) дефинишу да надлежни орган утврђује висину накнаде за чланове изборне 
јединице за сваку фискалну годину, с обзиром на промјене висине паушала одборника, 
број уписаних бирача за ту основну изборну јединицу и расположива средства града.. 

 
 
 
 



II  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
Разлог за доношење ове одлуке је да се предсједнику и члановима Градске изборне комисије 
Зворник одреди висина мјесечне накнаде за рад који обављају у изборном и ванизборном 
периоду. Накнада је одређена у нето износу и усклађена је са Одлуком о висини накнаде за за 
рад чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини којом је 
дефинисано да чланови изборне комисије основне изборне јединице имају право на сталну 
мјесечну накнаду за свој рад у висини од 270,00 КМ у основним изборним јединицама у којима 
је у изводу из Централног бирачког списка уписано до 100.000 бирача, односно у изборном 
периоду имају право на мјесечну накнаду за свој рад у износу од 900,00 КМ у основним 
изборним јединицама у којима је у изводу из Централног бирачког списка уписано до 100.000 
бирача. 
 
На основу наведеног, предлажем Скупштини града усвајање ове одлуке. 
 
III ПОТРЕБНА СРЕДСТВА: За реализацију ове одлуке потребна средства обезбијеђена су у 
буџету Града Зворник за 2023. годину.  
 
 
 
                    ОБРАЂИВАЧ:                    ПРЕДЛАГАЧ: 
СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА                                     ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА                                             


