
 

ПРИЈЕДЛОГ 
 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19), члана 2. Закона о безбједности саобраћаја Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 63/11), чл. 2. 6. и 7. Закона о комуналним дјелатностима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/11 и 100/17), чл. 27. и 50. 
Статута града Зворник – пречишћен текст („Службени гласник града Зворника“, број 5/17), 
Скупштина града Зворник, на 5. редовној сједници одржаној ___________________године, 
донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о паркирању на паркиралиштима у граду Зворнику 

 
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(1) Овoм одлуком утврђују се услови, начин коришћења, организација, управљање и начин 
наплате паркирања, те надзор над паркирањем возила на јавним паркиралиштима на подручју 
града Зворника. 
(2) Управљање јавним просторима или објектима изграђеним за паркирање моторних возила - 
гаражама обухвата одржавање, чишћење, постављање саобраћајне сигнализације, као и 
вршење наплате и контроле наплате паркирања. 
 

Члан 2. 
Јавним паркиралиштем сматра се уређена јавна површина намијењена искључиво за 
заустављање и паркирање моторних возила на којој се може вршити наплата паркирања.  
 

Члан 3. 
(1) Јавна паркиралишта могу бити стална и привремена, општа и посебна. 
(2) Стална јавна паркиралишта су паркиралишта на којим се паркирање наплаћује током цијеле 
године. 
(3) Привремена јавна паркиралишта су паркиралишта на којим се паркирање наплаћује током 
привременог регулисања саобраћаја, код одржавања одређених манифестација, разних врста 
ограничења и слично. 
(4) Општа јавна паркиралишта су дијелови коловоза, тротоара или површине између коловоза и 
тротоара и друге површине посебно означене хоризонталном и вертикалном сигнализацијом у 
складу са прописима о безбједности саобраћаја на којима се може вршити наплата паркирања. 
(5) Посебна јавна паркиралишта су површине и објекти-гараже уређени и изграђени за 
паркирање возила, обиљежени у складу са овом одлуком и прописима о безбједности 
саобраћаја. 
 

Члан 4. 
(1) Управљање јавним паркиралиштима на којима се врши наплата, опремање, обиљежавање, 
одржавање и контрола паркирања надлежност је Одјељења за стамбено комуналне послове и 
послове саобраћаја Градске управе Града Зворник (у даљем тексту: надлежно одјељење). 
(2) Средства која се наплате од комуналне таксе за паркирање приход су Града Зворник, а 
уплаћиваће се на рачун јавних прихода Града Зворник на врсту прихода 722319 и користиће се 
за одржавање система за паркирање, проширење броја паркинг мјеста, изградњу нових 
паркиралишта и објеката за паркирање, путну инфраструктуру, као и за друге сврхе у циљу 
побољшања саобраћаја и паркирања на подручју града. 
 

Члан 5. 
(1) Јавна паркиралишта су разврстана на три зоне, и то:  

1) I зона – црвена,  
2) II зона – плава,  
3) III зона - зелена.  

(2) Наплата по зонама ће се вршити у следећим улицама: 
 
 
 
 
 



 

Р.б. Назив улице Зона Подручје зоне 

1. Патријарха Павла 
I Цијела улица, осим дијела који припада III 

зони - зеленој. 

III Дио улице почевши од раскрснице са 
Јадарском улицом па све до краја улице. 

2. Свети Сава 
I Дио улице уз кућне бројеве 5/А, 5/Б, 5/Ц, 

5/Д, као и од броја 12 до 24. 

II Цијела улица, осим дијела који припада I 
зони - црвеној. 

3. Карађорђева I Цијела улица. 

4. Трг краља Петра I 
Карађорђевића I Цијела улица. 

5. Вука Караџића 
I Дио улице од кућног броја 1 до раскрснице 

са Јадарском улицом. 

III Дио улице почевши од раскрснице са 
Јадарском улицом па све до краја улице. 

6. Симе Перића I Цијела улица. 

7. Браће Обрадовића I Цијела улица. 

8. Мајевичка I Дио улице до кућног броја 29. 
9. Болничка I Цијела улица. 
10. Браће Стефановића I Цијела улица. 
11. Српских јунака I Цијела улица. 
12. Јадарска I Цијела улица. 
13. Поп Петра Лазаревића I Цијела улица. 
14. Снаговачка I Цијела улица. 
15. Видовданска I Цијела улица. 
16. Каменичка I Цијела улица. 
17. Марка Марковића I Цијела улица. 

18. Магистрални – 
Приобални пут 

I Дио улице од моста Александра I 
Крађорђевића до стадиона. 

II Дио улице од стадиона до црпне станице 
Мејдан. 

19. Горанска II Цијела улица. 
20. Горњи пут II Цијела улица. 
21. Ослобођења II Цијела улица. 
22. Ђурђевданска II Цијела улица. 
23. 9. априла III Цијела улица. 
24. Омладинска III Цијела улица. 
25. Вратоломачки пут III Цијела улица. 
26. Нова  III Цијела улица. 
27. Радничка  III Цијела улица. 
28. Гаврила Принципа III Цијела улица. 
29. Браће Југовића III Цијела улица. 
30. Спречанска III Цијела улица. 
31. Рибарска III Цијела улица. 
32. Змаја од Ноћаја III Цијела улица. 
33. Буковички пут III Цијела улица. 
34. Подрињска III Цијела улица. 
35. Видакова њива III Цијела улица. 

 
(3) Паркирање на јавном паркиралишту може бити са ограниченим или неограниченим 
временом паркирања (инвалиди и категорије РВИ који посједују знак приступачности и 
породице погинулих бораца ВРС док остварују право на породичну инвалиднину у складу са 
Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинуих бораца одбрамбено-
отаџбинског рата Републике Српске). 



 

(4) Вријеме коришћења паркинг мјеста, повлашћени услови паркирања и организацијa наплате 
паркирања утврђују се ближе Правилником о паркирању на паркиралиштина у граду Зворнику 
који доноси градоначелник Града Зворник (у даљем тексту: правилник). 

 
Члан 6. 

(1) Јавна паркиралишта морају бити означена саобраћајном сигнализацијом у складу са 
прописима о безбједности саобраћаја на путевима. 
(2) Јавна паркиралишта на којима се врши наплата паркирања морају имати поред саобраћајне 
сигнализације из става 1. овог члана и допунску таблу која ће садржати број рјешења о 
коришћењу паркинга, ознаку зоне и категорије возила која се могу паркирати, износ комуналне 
таксе за паркирање и начин наплате, број телефона, као и допуштено вријеме паркирања. 
 
II – НАЧИН И УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА 
 

Члан 7. 
(1) Уласком на јавно паркиралиште, односно паркинг мјесто, корисник прихвата услове 
прописане овoм одлуком. 
(2) За коришћење јавног паркиралишта, гдје је предвиђена наплата паркирања, корисник је 
дужан да плати одговарајућу комуналну таксу за паркирање. 
(3) Корисником паркиралишта сматра се возач или власник регистрованог возила. 

 
Члан 8. 

(1) Наплата комуналне таксе за паркирање на јавном паркиралишту обавља се мобилним 
телефоном или преко овлашћених продајних мјеста. 
(2) Наплата мобилним телефоном подразумијева плаћање таксе за паркирање куповином 
паркинг карте путем СМС-а у року од петнаест минута од доласка на паркиралиште те се за 
плаћено паркирање не издаје потврда (паркинг карта). 
(3) Наплата преко продајних мјеста подразумијева плаћање комуналне таксе за паркирање 
куповином паркинг карте на овлашћеном продајном мјесту у року од петнаест минута. 
(4) Наплата повлашћених, преплатних и паркинг карата за резервацију паркинг мјеста врши се 
подношењем захтјева надлежном органу и уплатом утврђеног износа комуналне таксе прије 
издавања рјешења. 

 
Члан 9. 

(1) За наплату паркирања путем продајних мјеста користи се паркинг карта. 
(2) Паркинг карта садржи сљедеће податке: назив Града Зворник, број рјешења, ознаку зоне, 
серијски број карте, датум, вријеме почетка паркирања, вријеме трајања паркирања, висину 
комуналне таксе јединичног сата паркирања или дневне карте, регистарске ознаке возила и 
продајно мјесто. 
(3) Паркинг карта купљена на овлашћеном продајном мјесту вриједи за сва јавна паркиралишта 
зоне за коју је намијењена. 
 

Члан 10. 
(1) Паркинг карту и правилност коришћења паркиралишта контролишу овлашћени радници 
надлежног одјељења. 
(2) Овлашћени радници су униформисани, носе видно истакнуте службене легитимацијe и 
користе одговарајућу техничку опрему која омогућава провјеравање мјеста и времена 
паркирања, регистарске ознаке возила и слично. 
(3) Изглед униформе одредиће Градоначелник правилником. 
 

Члан 11. 
(1) Станари у улицама на подручју зона у којима се наплаћује паркирање и правна лица која 
имају сједиште унутар тог подручја имају повлашћени статус у погледу трајања и цијене 
паркирања. 
(2) Право на повлашћену паркинг карту има физичко лице (станар), који: 

1) има пребивалиште или боравиште на подручју на којем се наплаћује паркирање, што 
доказује увјерењем о пребивалишту издатим од стране Министарства унутрашњих 
послова Републике Српске, 

2) има возило регистровано на своје име, што доказује важећом Потврдом о регистрацији,  
3) доказ о уплати. 

(3) На једну адресу пребивалишта у систем за наплату паркинга може бити пријављено само 
једно возило. 
 



 

(4) Право на повлашћену паркинг карту има правно лице и предузетник који: 
1) користи пословни простор на подручју на којем се наплаћује паркирање, што доказује  
потврдом о власништву пословног простора, односно уговором о закупу, 

2) има возило регистровано на име правног лица, што доказује важећом потврдом о 
регистрацији, 

3) рјешење о регистрацији правног лица или предузетника,  
4) доказ о уплати. 

(5) На једну адресу правног лица или предузетника у систем за наплату паркинга може бити 
пријављено једно возило у власништву тог правног лица или предузетника. 
(6) Повлашћена паркинг карта се не може издати за возило за које је већ издата претплатна 
паркинг карта. 
(7) Ако корисник повлашћене паркинг карте за вријеме њеног важења промијени возило за које 
је карта издата, надлежно одјељење ће на захтјев корисника измијенити рјешење о 
повлашћеној паркинг карти. 
(8) Повлашћене паркинг карте не гарантују резервисано, нити слободно паркинг мјесто. 
(9) Повлашћене паркинг карте важе искључиво у зони за коју су издате. 

 
Члан 12. 

(1) Право на претплатну паркинг карту имају сва лица која: 
1) поднесу надлежном органу захтјев за издавање претплатне карте, 
2) имају возило регистровано на своје име, што доказују важећом потврдом о регистрацији,  
3) доказ о уплати. 

(2) Једна претплатна паркинг карта у систем за наплату паркинга се може издати само за једно 
возило. 
(3) Претплатна паркинг карта се не може издати за возило за које је већ издата повлашћена 
паркинг карта. 
(4) Претплатне паркинг карте не гарантују резервисано, нити слободно паркинг мјесто. 
(5) Претплатне паркинг карте важе искључиво у зони за коју су издате. 

 
Члан 13. 

(1) Заинтересованом правном лицу, предузетнику или физичком лицу може се одобрити 
резервисање једног паркинг мјеста у једној зони.  
(2) Износ таксе за резервацију паркинг мјеста утврдиће се Одлуком о комуналним таксама. 
(3) Период на који се може дати резервација паркинг мјеста не може бити краћи од шест 
мјесеци. 
(4) Резервисати се може највише 10% од укупног броја паркинг мјеста једне зоне. 

 
Члан 14. 

(1) За паркирање возила инвалида, осигурава се одређени број паркинг мјеста на којима се не 
наплаћује такса за паркирање.  
(2) Право коришћења мјеста за паркирање возила инвалида остварују инвалидна лица која 
посједују знак приступачности односно међународни знак инвалида у складу са одредбама 
члана 29. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини 
(Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 и 8/17) и 
одредбама Правилника о обиљежавању возила којим управља лице са оштећеним 
екстремитетима или којим се превози лице са инвалидитетом 100% („Службени гласник Босне и 
Херцеговине“, број: 54/17). 

 
Члан 15. 

(1) Наплате паркирања ослобођена су: службена возила Градске управе Града Зворник, 
ватрогасна возила, службена возила МУП-а и возила хитне помоћи док су у службеној употреби 
или за вријеме интервенције, возила предузећа из области комуналних дјелатности за вријеме 
интервенције у отклањању кварова, као и РВИ који посједују знак приступачности и породице 
погинулих бораца ВРС док остварују право на породичну инвалиднину у складу са Законом о 
правима бораца, војних инвалида и породица погинуих бораца одбрамбено-отаџбинског рата 
Републике Српске. 
(2) Право на ослобађање из претходног става овог члана не односи се на плаћање комуналне 
таксе за паркирање у случају резервације паркинг мјеста. 
(3) РВИ који посједују знак приступачности и породице погинулих бораца ВРС остварују право 
из става 1. овог члана подношењем захтјева надлежном органу.  
 
 



 

(4) Уз захтјев су дужни приложити: 
1) увјерење Одјељења за борачко инвалидску заштиту да остварују право на породичну 
инвалиднину (односи се на породице погинулих бораца), 

2) увјерење да посједује знак приступачности од стране Министарства унутрашњих послова 
Републике Српске, 

3) има пребивалиште или боравиште на подручју града Зворника, што доказује увјерењем о 
пребивалишту издатим од стране Министарства унутрашњих послова, 

4) има возило регистровано на своје име, што доказује важећом потврдом о регистрацији. 
 

Члан 16. 
(1) Корисник јавног паркиралишта чини повреду услова коришћења паркиралишта прописаних 
овом одлуком: 

1) ако не плати коришћење паркинг мјеста, 
2) ако не истакне знак приступачности на видно мјесто испод вјетробранског стакла, 
3) ако прекорачи вријеме паркирања, 
4) ако не користи паркинг мјесто у складу са хоризонталном и вертикалном саобраћајном 
сигнализацијом. 

 
Члан 17. 

(1) На јавним паркиралиштима забрањено је: 
1) паркирање возила на резервисаном паркинг мјесту, осим возила за које је резервација 
намијењена, као и ометање коришћења паркиралишта и сл. 

2) паркирање нерегистрованог возила, 
3) остављање неисправног или хаварисаног возила, односно прикључног возила без 
сопственог погона, 

4) продаја робе, вршење угоститељских услуга и сл, 
5) заузимање паркинг мјеста постављањем препрека без одобрења, 
6) прање и поправка возила, као и друге радње које доводе до прљања или оштећења 
јавног паркиралишта, 

(2) Паркирање тешких теретних возила (преко 3,50 t укупне тежине), трактора и аутобуса 
забрањено је на свим јавним паркиралиштима. 
(3) Паркирање возила из става 2. овог члана дозвољено је само на посебним паркиралиштима 
која се одреде правилником. 

 
Члан 18. 

(1) О повредама одредби ове одлуке из члана 16. и 17. овлашћени радник надлежног одјељења 
ће обавијестити комуналну полицију. 
(2) За возила која нису регистрована у надлежним евиденцијама регистрованих возила на 
територији Босне и Херцеговине овлашћени радник надлежног одјељења извршиће блокирање 
возила. 
(3) Накнада за блокирање и деблокирање возила износи 50,00 КМ. 
(4) Начин блокирања и деблокирања возила, начин плаћања утврђене накнаде и даље 
поступање службеног лица дефинисаће се правилником. 

 
Члан 19. 

На свим јавним паркиралиштима искључено је чување возила, одговорност за настала 
оштећења на возилима, одговорност услед временских непогода, крађе и сл. 
 
III – ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА У ВЛАСНИШТВУ ПРАВНИХ ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКА ИЛИ 
ФИЗИЧКИХ ЛИЦА 

 

Члан 20. 
(1) Изузетно од члана 1. ове одлуке Скупштина града Зворник може посебном одлуком 
повјерити обављање посебне комуналне дјелатности од јавног интереса - паркинг дјелатности 
правним лицима или предузетницима који имају у власништву посебна паркиралишта или 
закључен уговор са власницима посебних паркиралишта (односи се на паркиралишта која нису 
јавне површине).  
(2) Накнада за уступљено право обављања комуналних послова из става 1. овог члана износи: 

1) 0,30 КМ по једном паркинг мјесту дневно, уколико се паркиралиште/гаража налази у 
црвеној зони, 

2) 0,20 КМ по једном паркинг мјесту дневно, уколико се паркиралиште/гаража налази у 
плавој или зеленој зони,  

(3) Плаћање ће се дефинисати уговором. 



 

Члан 21. 
Заинтересована лица из члана 20. став 1. ове одлуке могу путем надлежног одјељења 
поднијети захтјев за додјелу обављања послова посебне комуналне дјелатности од јавног 
интереса - паркинг дјелатности, ако испуњавају сљедеће услове: 

1) имају рјешење о одобреној дјелатности - услужне дјелатности у копненом саобраћају, 
шифра дјелатности - 52.21, 

2) паркиралиште или гаража испуњава услове предвиђене Законом о уређењу простора и 
грађењу. 

 
Члан 22. 

Уговор из члана 20. става 1. ове одлуке, у име Града закључује Градоначелник, а уговор 
садржи: 

1) предмет, услове и начин обављања комуналних послова, 
2) временски период обављања комуналних послова, 
3) накнаду за уступљено право, 
4) остале битне елементе. 

 
Члан 23. 

Правно лице или предузетник коме је повјерено обављање комуналне дјелатности из члана 20. 
став 1. ове одлуке дужно је приједлог цијеновника доставити на сагласност Скупштини града 
Зворник.  

 
IV - ПАРКИРАЛИШТА И ГАРАЖЕ У ВЛАСНИШТВУ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА, ПРАВНИХ И 
ФИЗИЧКИХ ЛИЦА КОЈИМА УПРАВЉА ГРАД 

 
Члан 24. 

Правна лица, предузетници или физичка лица могу Граду понудити на управљање 
паркиралиште или гаражу у њиховом власништву, а Град ће преузети на управљање уколико: 

1) оцијени да је преузимање управљања економски оправдано, односно уколико ће 
управљање довести до побољшања саобраћајне услуге, 

2) паркиралиште или гаража испуњавају услове предвиђене законским и подзаконским 
одредбама о уређењу простора и грађењу. 

 
Члан 25. 

Доношење оцјене оправданости за паркиралишта из претходног члана врши се на основу 
анализе коју израђује надлежно одјељење. 
 

Члан 26. 
За доношење оцјене оправданости неопходно је израдити: 

1) студију, која ће дати оцјену оправданости преузимања паркиралишта или гараже на 
управљање,  

2) дефинисати услове преузимања (накнада коју ће Град платити власнику по једном 
паркинг мјесту, тарифни модел, временски рок, корекције тарифног модела у зони 
паркиралишта или гараже које преузима на управљање, корекцију организације 
постојећих паркиралишта на којима је уведена наплата паркирања и др). 

 
Члан 27. 

(1) На основу студије оправданости која је прихваћена од стране Градоначелника, предлаже се 
Скупштини Града доношење Одлуке о преузимању паркиралишта или гараже. 
(2) Уговор о преузимању у име Града закључује Градоначелник, а уговор садржи: 

1) предмет, услове и начин преузимања паркиралишта или гараже, 
2) временски период, 
3) накнаду, 
4) остале битне елементе. 

V – НАДЗОР 
Члан 28. 

Надзор над провођењем ове одлуке врше: 
1) саобраћајни инспектор (члан 6, члан 10. и члан 15) 
2) радници полиције (у складу са својим надлежностима), 
3) комунална полиција (члан 3, 16. и 17.), 
4) тржишна инспекција (члан 22.) 

 



 

IV – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 29. 

(1) Новчаном казном од 50,00 КМ казниће се физичко лице-возач или власник возила, ако: 
1) не плати комуналну таксу за паркирање (члан 7.), 
2) не користи јавно паркиралиште у складу са чланом 16, 
3) користи паркиралиште супротно одредбама члана 17. 

(2) Новчаном казном у износу од 2.000,00 КМ казниће се правно лице ако не закључи уговор из 
члана 22. 
(3) Новчаном казном од 1.000,00 КМ казниће се за прекршај из става 1. овог члана одговорно 
лице правног лица и предузетник. 
 
V – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 30. 
Градоначелник ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке донијети: 

1) Правилник о измјени и допуни Правилника о систематизацији радних мјеста у Градској 
управи Града Зворник,  

2) Правилник о паркирању на паркиралиштима у граду Зворнику.  
 

Члан 31. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о паркирању на јавним 
паркиралиштима („Службени гласник града Зворник, број 12/17). 
 

Члан 32. 
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 ове одлуке је садржан у члану 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члану 2. Закона о безбједности 
саобраћаја Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 63/11), члану 2. 6. и 
7. Закона о комуналним дјелатностима Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/11 и 100/17), којима је прописано да јединица локалне самоуправе управља 
јавним просторима за паркирање возила. 
 
Разлози за доношење: 
Управљање јавним просторима за паркирање возила је комунална дјелатност од посебног 
интереса па се указала потреба да се на свеобухватан начин регулише материја паркирања 
возила у граду Зворнику, посебно имајући у виду константан пораст броја регистрованих возила 
са тенденцијом даљег раста, као и експанзија стамбене изградње. Пораст броја регистрованих 
возила и експанзија стамбене изградње добар су индикатор привредног и економског раста 
града Зворника, али проблем паркирања као посљедица наведеног Град Зворник мора  
ријешавати. Проблему додатно доприноси несавјесно паркирање возила на зеленим 
површинама, неправилно коришћењe паркинг мјеста, коришћење паркинг мјеста у сврху продаје 
возила, продаја друге робе на паркинг мјестима, посједовање више возила од стране једног 
власника, честа промјена паркинг мјеста у сврху једнократне употребе возила у зони града итд. 
Регулисањем паркирања у градској зони повећали би и коришћење јавног масовног превоза 
путника (градски јавни линијски превоз и такси превоз), те смањили гужве на магистралном путу 
у приградским насељима, као што су Челопек, Економија, Улице и Каракај. Напомене ради, 
ПГДС на дионици магистралног пута Каракај – Зворник износи 20500 [воз/дан], што одговара 
нивоу услуге за ауто-пут. Дакле, ниво услуге на дионици магистралног пута Каракај – Зворник 
може се оцијенити као лош, а регулисањем стационарног саобраћаја у градској зони умногоме 
ћемо утицати и на ниво услуге поменуте дионице пута. 
Законом о комуналним дјелатностима предвиђено је да скупштине јединице локалне 
самоуправе могу својом одлуком као комуналну дјелатност од јавног интереса прогласити и 
друге комуналне дјелатности па је предлогом ове одлуке предвиђено да се и паркирање на 
приватним паркиралиштима у граду Зворнику прогласи као комунална дјелатност од јавног 
интереса и уреди на адекватан начин.  
 
 
 



 

Предлогом ове одлуке у члану 20. предвиђено је да су правна лица или предузетници који имају 
у власништву паркинге дужни плаћати Граду Зворник накнаду за обављање комуналне 
дјелатности. Такође, предвиђено је да Скупштина града Зворник даје сагласност на цијене 
паркирања на приватним паркиралиштима. У погледу јавних паркиралишта у граду Зворнику су 
предвиђене три зоне (црвена, плава и зелена) на којима је предвиђена наплата паркирања на 
свим обиљеженим мјестима према цјеновнику из Одлуке о комуналним таксама. Зонама су 
обухваћене све улице, а станари улица имају право на повлашћене паркинг карте. Предвиђене 
су и претпалтне карте за сва лица која поднесу захтјев и имају возило регистровано на своје 
име, а предвиђена је и могућност резервације паркинг мјеста. Надаље, предвиђено је да се 
послови наплате и контроле наплате врше у Одјељењу за стамбено комуналне послове и 
послове саобраћаја, као надлежном одјељењу. Наплата паркинга се врши путем СМС порука, 
на овлашћеним продајним мјестима и куповином паркинг карте код надлежног одјељења. Саме 
паркинг карте и контролу истих вршиће  радници надлежног одјељења који су униформисани и 
технички опремљени за обављање предметних послова. Одлуком је предвиђена и могућност да 
правна и физичка лица која имају у свом власништву паркиралишта могу иста уступити граду 
Зворник на управљање. За спровођење ове одлуке предвиђено је да Градоначелник у року од 
30 дана од ступања ове одлуке на снагу донесе правилнике којима се ближе уређује ова 
област. Средства неопходна за реализацију ове одлуке износе 150.000,00 КМ. С обзиром, да је 
приједлог ове одлуке усаглашен са наведеним законима из правног основа ове одлуке 
предлажемо Скупштини града Зворник њено усвајање.  
 
 

ОБРАЂИВАЧ: 
Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и послове саобраћаја 

 ПРЕДЛАГАЧ: 
Градоначелник 

 


