
 
                                                                                                                             
 
ПРИЈЕДЛОГ 
 

На основу члана 6. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 124/11 и 100/17), и члана 27. Статута града  Зворник-пречишћен текст („Службени гласник 
града Зворник“ број: 5/17), Скупштина града Зворник на 5. редовној сједници одржаној дана 
____________2021. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ  
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА 

 
Члан 1. 

У Одлуци о комуналним дјелатностима (''Службени гласник града Зворник'' број 4/18)  у члану 2. 
став 1. послије тачке 15) додаје се тачка 16) која гласи: ''обављање паркинг дјелатности на 
приватним паркинзима''. 

 
Члан 2. 

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 чл. 2. Закона о комуналним дјелатностима 
којим су у ставу 1. набројане комуналне дјелатности од посебног јавног интереса (међу којима је 
и управљање јавним просторима за паркирање возила) а у ставу 2. је одређено да скупштина 
јединице локалне  самоуправе може утврдити као дјелатност од посебног јавног интереса  и 
друге комуналне дјелатности, поред оних које су утврђене у ставу 1., ако су те дјелатности 
незамјењив услов живота и рада грађана, предузећа или рада других организација. 
 
Разлози за доношење 
Важећом Одлуком о комуналним дјелатностима  у члану 2. одређене се комуналне дјелатности 
од посебног јавног интереса на подручју града Зворника, међу којима је обухваћено и 
управљање јавним просторима за паркирање возила. Одлуком  нису обухваћена паркиралишта 
у приватном власништву и одређена као комуналне дјелатности од посебног јавног интереса. 
Због великих проблема који су присутни у граду Зворнику везаних за паркирање моторних 
возила потребно је на свеобухватан начин регулисати питање паркинга, како оних на јавним 
површинама, тако и оних на приватним паркинзима. Да би наведено било могуће потребно је и 
паркирање на приватним паркиралиштима прогласити као комуналну дјелатност од посебног 
интереса и које би било уређено Одлуком о паркирању на паркиралиштима у граду Зворнику. 
 
Приједлог одлуке  је у складу са Законом о комуналним дјелатностима и предлажем скупштини 
њено усвајање.  
 
 
ОБРАЂИВАЧ ПРЕДЛАГАЧ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТК.ПОСЛОВЕ              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА 


