
                 ПРИЈЕДЛОГ 
 

На основу чл. 7. и 14а. Закона о комуналним таксама («Службени гласник Републике Српске» 
број: 4/12 и 123/20), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени 
гласник Републике Српске»број: 97/16 и 36/19)  и чл. 27. и 50. Статута града Зворник-
пречишћен текст («Службени гласник града Зворник» број: 5/17) Скупштина града Зворник, на 
2. редовној сједници одржаној __________2021. године,    донијела је 

 
 

ОДЛУКУ  
о измјенама и допунама  

Одлуке о комуналним таксама  
 
 
I 

У Одлуци о комуналним таксама (''Службени гласни града Зворник'' број:13/17 и 9/20) у тачки II 
подтачке 2), 4), 5), 6), 7) и 8) бришу се. 
Досадашње подтачке 3), 9) и 10) постају подтачке 2), 3) и 4).  
 
 

II 
У тачки V подтачка1) брише се. 
Досадашња подтачка 2) постаје подтачка 1). 
Послије  подтачке 1) додаје се нова подтачка 2) која гласи:'' синдикалне, хуманитарне и 
невладине организације''. 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику  града 
Зворник''. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
 
Правни основ 
Правни основ за доношење одлуке је садржан у члан 1.  Закона о комуналним таксама којим је 
прописано да комуналне таксе у складу са законом утврђује град и члан 7. којим је прописано 
да скупштина јединице локалне самоуправе доноси акт о утврђивању комуналне таксе којим се 
утврђује: врста, висина, рокови, начин плаћања и ослобађања од плаћања комуналне таксе. 
 
Разлози за доношење 
Законом о измјенама и допунама Закона о комуналним о комуналним таксама (Сл.гласник 
Републике Српске'' број:123/20) је у чл 14а. прописано да ће јединице локалне самоуправе у 
року од 90 дана од дана ступања на снагу закона ускладити своје Одлуке о комуналним 
таксама са законом. Измјеном закона су укинути предмети таксене обавезе који се односе на: 
Приређивања музичких програма у угоститељским објектима; коришћење слободних површина 
за кампове, забавне паркове, циркуса и слично; коришћење витрина ради излагања робе ван 
пословних просторија; држање пловних и сличних објеката  на води; држање расторана и 
других објеката на води; коришћење ријечних обала у пословне сврхе, па је у том смислу 
измијењена тачка II одлуке. Законом је такође предвиђено да су мали предузетници 
ослобођени плаћања комуналне таксе, па је у том смислу измијењена тачка V одлуке, тако да 
је укинута подтачка I јер је она већ садржана у закону, додата је нова потачка II којом се 
предвиђа ослобађање за синдикалне, хуманитарне и невладине организације. 
Предложена одлука је усклађена са Законом о комуналним таксама  па предлажем Скупштини 
града Зворник њено усвајање. 
 
ОБРАЂИВАЧ           ПРЕДЛАГАЧ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТК.ПОСЛОВЕ           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА 


