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На основу члана 2. став (3) Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/11 и 100/17), чл. 20 став (1) тачка 7) и 39. став (2), тачка 10) 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 37. 

став (2), тачка 10) Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 

15/17 и 12/18) и чл. 161. и 201. став (1) Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“ број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине 

Прњавор, на __ сједници одржаној дана ___.___.2021. године, донијела је:  

 

 

ОДЛУКУ 

о условима, начину кориштења, организацији и начину наплате паркинга на јавним 

паркиралиштима на подручју општине Прњавора 

 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се: статус, услови, начин кориштења, организација и начин 

наплате паркирања возила на јавним паркиралиштима (у даљем тексту: паркиралишта) на 

подручју општине Прњавор. 

 

Члан 2. 

(1) Утврђује се да су: управљање, одржавање, уређивање и опремање јавних 

паркиралишта и гаража комуналне дјелатности од посебног друштвеног интереса за општину 

Прњавор. 

(2) Обављање комуналне дјелатности из претходног става овог члана општина може 

повјерити другим предузећима у складу са Законом о комуналним дјелатностима и Законом 

о јавном – приватном партнерству у Републици Српској. 

(3) Паркиралиштима и гаражама у власништву правних и физичких лица могу да 

управљају њихови власници уз сагласност општине. 

(4) За организацију наплате таксе за паркирање задужује се Одјељење за стамбено-

комуналне послове и инвестиције општинске управе општине Прњавор. 

 

Члан 3. 

(1) Паркиралишта могу бити уређена за паркирање возила на улици и ван улице. 

(2) Паркиралишта ван улице могу бити отвореног и затвореног типа. 

(3) Отворена паркиралишта су она паркиралишта која због саобраћајне ситуације 

није могуће или нису физичким препрекама затворити. 

(4) Затворена паркиралишта су паркиралишта која се у циљу контроле улаза и излаза 

возила могу физички затворити а да се не ремете важећи режими саобраћаја. 

(5) Паркиралишта могу бити стална и привремена. 

 

Члан 4. 

(1) Паркиралишта морају бити означена саобраћајном сигнализацијом у складу са 

прописима о безбједности саобраћаја на путевима. 

(2) Паркиралишта на којима се врши наплата паркирања морају имати ознаку о 

времену наплате паркирања, цијени и допуштеном времену паркирања.  

 

 

 

 



Члан 5. 

Паркинг мјеста на паркиралиштима на којима се врши наплата, а која имају асфалтну 

или бетонску подлогу, обиљежавају се бијелом бојом. 

 

Члан 6. 

Чистоћу на јавним паркиралиштима одржава предузеће коме су повјерени послови 

одржавања чистоће града или управљач паркинга. 

 

Члан 7. 

Уласком у паркинг мјесто односно паркиралиште, власник или возач возила прихвата 

опште услове прописане овом одлуком. 

 

Члан 8. 

Вријеме паркирања на паркиралиштима на којима се врши наплата, може се 

временски ограничити. 

 

Члан 9. 

(1) Наплата паркирања на подручју града Прњавора може се вршити на више начина 

и то: 

1) путем аутомата–уређаја за евиденцију наплате и контролу паркирања са 

временским ограничењем (у даљем тексту: аутоматска наплата) 

2) путем СМС порука, 

3) продајом карата у трговачим објектима и  

4) продајом карата код радника паркинг службе.  

(2) Наплата паркинга врши се на отвореним јавним паркиралиштима у следећим 

улицама: Светог Саве, Карађорђева (од вртића „Наша радост“ до раскрснице са улицом 

Његошевом), дијелу улице Милана Наградића, на дијелу Тргу српских бораца, Првомајској 

улици, у улици Вељка Миланковића, улици код новог објекта Тржнице, Занатског центра I, 

дијелу Београдске улице испред ЈУ „Центар за културу“ Прњавор, у улици Јована Стерије 

Поповића, у дијелу улице Живојина Прерадовића и у улици Вељка Миланковића. 

 

Члан 10. 

(1) Простори наплате паркинга подјељени су у три зоне: 

1) Прву зону чине слиједеће улице и паркинг простори: Светог Саве, дијелу улице 

Милана Наградића, на Тргу Српских бораца, у Карађорђевој улици од раскрснице са улицом 

Светог Саве до раскрснице са улицом Лазе Лазаревића, паркинг простор у улици Вељке 

Миланковића јужно од улице Цвјетка Поповића, паркинг простор испред ЈУ „Центар за 

културу“ и улица код новог објекта Тржнице. 

2) Другу зону чине слиједеће улице и паркинг простори: Вељке Миланковића сјеверно 

од улице Цвјетка Поповића, Првомајска, дио Карађорђеве улице од раскрснице са улицом 

Лазе Лазаревића до раскрнице са Његошевом улицом, улица Јована Стерије Поповића и у 

Занатском центру. 

3) Трећу зону чини улица Војводе Степе. 

(2) Новоизграђени паркинг простори биће распоређени у зону којој припада 

најближи паркинг простор на којем се наплаћује такса за паркирње. 

(3) Цијена таксе за паркирање је дата у Прилогу 1. ове Одлуке. 

(4) Недјељом и државним празницима се не врши наплата. 

 



 

Члан 11. 

(1) За паркирање возила инвалида осигурава се одређени број паркинг мјеста за која 

се не наплаћује такса за паркирање. 

(2) Право кориштења мјеста за паркирање возила инвалида остварују инвалидна лица 

која посједују знак приступачности односно међународни знак инвалида, а у складу са 

одредбама члана 29. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима БиХ 

(„Службени гласник БиХ“, број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17 и 9/18) и 

одредбама Правилника о начину обиљежавања возила којим управља лице са оштећеним 

екстремитетима („Службени гласник БиХ“, број 13/07). 

(3) Такса за паркирање, на мјестима из претходног става, се не наплаћује од 

инвалидних лица. 

 

Члан 12. 

Паркирање возила на свим паркиралиштима се наплаћује у временском интервалу од 

7:00 до 16:00 часова, изузев паркиралишта код Занатског центра I, паркиралишта на Тргу 

Српких бораца, паркинг простори у улици Вељке Миланковића јужно од улице Цвјетка 

Поповића и Првомајској улици, гдје се паркирање наплаћује у временском интервалу од 7:00 

до 22:00 часова. 

 

Члан 13. 

(1) Станари стамбених зграда, предузетници, правна лица и радници могу користити 

повлаштене годишње и мјесечне паркинг карте. 

(2) Повлаштена годишња и мјесечна паркинг карта може се користити само за возило 

за које је издана. 

(3) Повлаштену паркинг карту на основу писменог захтјева издаје управљач 

паркинга. 

(4) Цјеновник повлаштених карата дат је у Прилогу 1. ове одлуке. 

 

 

Члан 14. 

(1) За издавање повлаштене станарске карте подносилац захтјева је дужан да достави 

слиједећу документацију: попуњен захтјев за издавање повлашћене паркинг карте, 

фотокопију потврде о пријави пребивалишта, фотокопију саобраћајне дозволе (оригинал на 

увид), потврду о уплати, и пуномоћ за возило по потреби. 

(2) За издавање повлаштене предузетничке паркинг карте и паркинг карте за правна 

лица подносилац захтјева је дужан да достави слиједећу документацију:попуњен захтјев за 

издавање повлашћене паркинг карте за  предузетнике и  правна лица, фотокопију рјешења 

надлежног органа којим је одобрено обављање дјелатности (оригинал на увид), фотокопију 

саобраћајне дозволе (оригинал на увид), потврду о уплати, и пуномоћ за возило по потреби.  

(3) За издавање радничке карте подносилац захтјева је дужан да достави слиједећу 

документацију: попуњен захтјев за издавање повлашћене паркинг карте, фотокопију радне 

књижице или М2 образац, фотокопију саобраћајне дозволе (оригинал на увид), и потврду о 

уплати. 

(4) Укупан број повлаштених паркинг карата не може бити већи од 30% 

расположивих паркинг мјеста по зонама. 

 

 

 



 

Члан 15. 

Повлаштена годишња и мјесечна паркинг карта садржи сједиште управљача 

паркиралишта, регистарски број возила, локацију паркиралишта, те мјесец и годину за коју 

се паркинг карта издаје. 

 

Члан 16. 

(1) Повлаштена годишња и мјесечна паркинг карта вриједи само за паркинг простор 

који је наведен у захтјеву и који се налази на самој паркинг карти. 

(2) На свим осталим паркиралиштима, за наведено возило годишња и мјесечна 

паркинг карта не вриједе. 

(3) За једно возило може се издати само једна годишња односно мјесечна повлаштена 

паркинг карта. 

 

Члан 17. 

Посједовање годишње и мјесечне паркинг карте, као и посједовање повлаштене 

мјесечне и годишње паркинг карте не подразумијева резервацију паркинг мјеста. 

 

Члан 18. 

(1) Возило паркирано на паркиралиштима гдје се врши наплата, мора имати видљиво 

истакнуту паркинг карту осим у случају наплате паркинга СМС поруком.  

(2) Паркинг карта има ознаку општине Прњавор, серијски број те друге знакове 

којима се обиљежава година, мјесец, вријеме кориштења паркинга и цијена. 

 

Члан 19. 

(1) Правилност кориштења паркиралишта истицање паркинг карте (подразумјева се и 

СМС порука уколико се наплата врши на овакав начин), вријеме задржавања у складу са 

чланом 9. став 1. тачка 39. Закона о основима безбједности саобраћаја на путевима у Босни и 

Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 

18/13, 8/17 и 9/18). и чување листића контролишу овлаштени радници управљача 

паркиралишта. 

(2) Овлашћени радници морају имати пластифициране идентификационе 

легитимације које садрже назив органа који управља јавним паркиралиштима, серијски број 

легитимације, име и презиме и фотографију овлашћеног радника. 

 

Члан 20. 

(1) Корисник паркиралишта чини повреду одредби општих услова кориштења 

паркиралишта прописаних овом Одлуком: 

1) ако прекорачи допуштено вријеме паркирања, 

2) ако не истакне паркинг карту са унутрашње стране вјетробранског стакла у возилу 

изузев плаћања паркинга путем СМС порука и 

3) ако не посједује важећу паркинг карту (подразумјева се и СМС порука уколико се 

наплата врши на овај начин). 

4) ако не користи паркинг мјесто у складу са хоризонталном и вертикалном 

сигнализацијом. 

(2) Корисник паркиралишта сматра се возач или власник возила који је евидентиран у 

одговарајућим евиденцијама Министарства унутрашњих послова. 

 



 

Члан 21. 

Овлаштени радник паркинга је дужан да за возило регистровано на подручју Босне и 

Херцеговине уколико утврди да је починило повреду одредаба из члана 20. Одлуке изда 

доплатну карту у износу од 20,00 КМ за путничка моторна возила или 40,00 КМ за теретна 

моторна возила, те исту постави предње вјетробранско стакло возила са упутама о даљем 

поступању и изврши фоторафисање возила сврху доказивања учињеног прекршаја. 

 

Члан 22. 

(1) Возач или власник возила дужан је да достави доказ о уплати доплатне карте из 

члана 21. став (1) најкасније у року од 48 часова од момента издавања у службене просторије 

паркинг службе. 

(2) Уколико возач или власник возила не достави доказ о уплати доплатне карте 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције ће до четвртог у мјесецу за 

претходни мјесец доставити списак возила, на образцу који се налази у Прилогу 2. ове 

Одлуке са временом прекршаја и фотодокументацијом, за које је потребно покренути 

прекршајни поступак Комуналној полицији. 

(3) Комунална полиција је дужна да до четвртог у мјесецу за претходни мјесец 

достави Одјељењу за стамбено-комуналне послове и инвестиције извјештај о издатим 

прекршајним налозима њиховом статусу из става (2). овог члана на образцу који се налази у 

Прилогу 3. ове Одлуке. 

 

Члан 23. 

(1) Овлаштени радник паркинга је дужан да за возило регистровано ван подручја 

Босне и Херцеговине уколико утврди да је починило повреду одредаба из члана 20. Одлуке 

обавјести Комуналну полицију и пружи асистенцију приликом блокирања возила. 

(2) Комунални полицајац ће одредити да се изврши блокирање возила направом за 

блокирање точкова.  

Члан 24. 

Послове блокирања и деблокирања возила обављају овлаштени радници управљача 

паркиралишта. 

 

Члан 25. 

Приликом блокирања возило се фотографише од стране овлаштеног радника 

управљача паркиралишта, а у сврху доказивања учињеног прекршаја, као и самог стања 

возила. 

Члан 26. 

Код блокирања возила, овлаштени радник који врши блокирање је дужан да на 

предње стакло возила стави наљепницу да је возило блокирано са упутама о даљем 

поступању. 

 

Члан 27. 

(1) Трошкове блокирања и деблокирања возила сноси власник односно корисник 

возила. 

(2) Евентуалну штету на возилу насталу блокирањем и деблокирањем возила од 

стране овлаштеног радника управљача паркиралишта сноси управљач паркиралишта, док све 

остале штете настале приликом кориштења паркинг простора сноси власник или возач 

возила. 



 

Члан 28. 

Трошкови блокирања и деблокирања износе: 

1) за аутобусе, камионе, радне машине и прикључна возила 80,00 КМ, 

2) за путничка возила 40,00  

 

II –КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 29. 

За прекршај из члана 2. став 3. ове одлуке казниће се: 

1) физичко лице новчаном казном у износу од 300,00 до 900,00 КМ и 

2) правно лице новчаном казном у износу од 3.000,00 КМ до 10.000,00 КМ, а 

одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу до 500,00 до 1.500,00 КМ. 

 

Члан 30. 

За прекршаје из члана 20. ове одлуке казниће се: 

1) физичко лице новчаном казном у износу од 50,00 до 150,00 КМ и 

2) правно лице новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 1.500,00 КМ, а одговорно 

лице у правном лицу и возач новчаном казном у износу до 50,00 до 150,00 КМ. 

 

Члан 31. 

Лице које уништи или на било који начин оштети суспензор за блокирање, паркомат, 

рампу или неки други дио или уређај који служи за функционисање паркинг простора, 

намириће штету и казниће се новчаном казном у износу од 300,00- 1.000,00 КМ. 

 

III–НАДЗОР 

Члан 32. 

Надзор на примјеном ове одлуке вршиће комунална полиција општине Прњавор. 

 

IV- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 33. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о организовању и наплати 

паркинга на подручју општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 20/11 

и 4/13). 

Члан 34. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном  гласнику 

општине  Прњавор“. 

 

                                                                                            

                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Број: 01-022-__/21                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Датум:__.__.2021.године                                                               

Прњавор                                                               ______________________________ 

                                                                             Жељко Симић, мастер политикологије  



ПРИЛОГ 1. 

 

Цјеновник за наплату такси за паркирање на подручју града Прњавора 

 

ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ Цијена 

Паркинг карта за 90 минута паркирања – ЗОНА I 1,00 КМ 

Паркинг карта за један сат паркирања – ЗОНА II 0,50 КМ 

Дневна паркинг карта – ЗОНА I 4,00 КМ 

Дневна паркинг карта – ЗОНА II 2,00 КМ 

Дневна паркинг карта – ЗОНА III 1,00 КМ 

ПРЕТПЛАТА НА ПАРКИРАЊЕ Цијена 

Мјесечна паркинг карта -  за све ЗОНЕ 60,00 КМ 

Полугодишња паркинг карта -  за све ЗОНЕ 180,00 КМ 

Годишња паркинг карта - за све ЗОНЕ 360,00 КМ 

Мјесечна паркинг карта – ЗОНА II 20,00 KM 

Полугодишња паркинг карта – ЗОНА II 70,00 КМ 

Годишња паркинг карта – ЗОНА II 150,00 КМ 

Мјесечна паркинг карта – ЗОНА III 15,00 KM 

Полугодишња паркинг карта – ЗОНА III 60,00 КМ 

Годишња паркинг карта – ЗОНА III 100,00 KM 

ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ Цијена 

Полугодишња карта за СТАНАРЕ – ЗОНА I 30,00 KM 

Полугодишња карта за СТАНАРЕ –  

ЗОНА II и ЗОНА III 
18,00 KM 

Годишња карта за СТАНАРЕ – ЗОНА I 50,00 KM 

Годишња карта за СТАНАРЕ – ЗОНА II  и  ЗОНА III 30,00 KM 

Полугодишња карта за ПРЕДУЗЕТНИКЕ – ЗОНА I 60,00 КМ 

Полугодишња  карта за ПРЕДУЗЕТНИКЕ –  

ЗОНА II  и  ЗОНА III 
36,00 КМ 

Годишња карта за ПРЕДУЗЕТНИКЕ – ЗОНА I 100,00 КМ 

Годишња  карта за ПРЕДУЗЕТНИКЕ –  

ЗОНА II и ЗОНА III 
60,00 КМ 

ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ РАДНИЦИ Цијена 

Мјесечна карта ЗОНА II и ЗОНА III 10,00 КМ 

Полугодишња карта ЗОНА II и ЗОНА III 50,00 КМ 

 

  



ПРИЛОГ 2. 

 

Списак возила за које је потребно покренути прекршајни поступак 

Редни 

број 

Датум и вријеме 

издавања доплатне карте 

Регистраске ознаке 

возила 

Паркинг простор за који 

је издата доплатна карта 

 

 

ПРИЛОГ 3. 

 

Списак возила за које је покренут прекршајни постпупак са статусом 
Редни 

број 

Датум и 

вријеме 
прекршаја 

Регистарске 

ознаке 
возила 

Име и 

Презиме 

Серијски 

број 
прекршајног 

налога 

Датум 

издавања 
прекшајног 

налога 

Статус 

прекршајног 
налога 

Износ по 

прекршајном 
налогу 

Наплаћен 

износ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 
 

ПРАВНИ ОСНОВ  
 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 2. став (3) Закона о 

комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/11 и 100/17) 

којом одредбом је скупштини јединице локалне самоуправе дато у надлежности да одлуком 

уреди управљање јавним просторима за паркирање возила као комуналном дјелатности од 

посебног јавног интереса, у члану 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) којим је прописано да јединица локалне самоуправе у 

области стамбено-комуналних дјелатности има надлежност да обезбјеђује обављање 

комуналних дјелатности, те члану 39. истог закона, члану 37. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/17 и 12/18) и члану 161. став (1) Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 21/17, 23/17 и 

32/17), којим одредбама је дато у надлежност Скупштини да у вршењу својих права и 

дужности, доноси опште, појединачне и остале акте односно одлуке о комуналним таксама и 

другим јавним приходима општине. 

 Чланом 201. став (1) Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), прописано је да уколико није у 

питању сложен или обиман општи акт, за који је законом или другим прописом предвиђена 

јавна расправа, предлагач може уз образложење, поднијети приједлог општег акта по 

скраћеном поступку, иако акт претходно није разматран у нацрту. 

 

 РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

 Скуштина општине Прњавор је дана 06.09.2011. године, усвојила Одлуку о 

организовању и наплати паркинга на подручју општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 20/11 и 4/13). 

У периоду од усвајања наведене одлуке па до данас, дошло је до одређених измјена у 

законској регулативи која је служила као правни основ за доношење поменуте одлуке, па је 

сходно томе било потребно приступити измјенама исте ради њеног усклађивања са важећом 

законском регулативом и то:  

- у дијелу казнених одредби, тако да су казне за физичка лица за учињене прекршаје из 

члана 20. одлуке повећане са 30 КМ на 50 КМ,  

- у дијелу који се однси на вријеме паркирања на паркинг простору тако што је исто 

скраћено са 15 минута на 5 минута и  

- дефинисању цијена паркирања које су у ранијем периоду биле дефинисане 

Правилником о јавним паркиралиштима („Службени гласник општине Прњавор“ број 

11/14) 

 Обзиром да је дана 25.11.2011. године усвојен нови Закон о комуналним дјелатностима 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 124/11 и 100/17) и да је дана 18.11.2016. године 

усвојен нови Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 

97/16), који су служе као правни основ за доношење Одлуке о условима, начину кориштења, 

организацији и начину наплате на јавним паркиралиштима на подручју општине Прњавор, 

умјесто измјена и допуна постојеће одлуке приступило се доношењу нове одлуке.  

Kако је у конкретном случају ријеч о само пар измјена већ постојеће одлуке ради њеног 

усклађивања са важећим законским прописима, промјени самог назива одлуке и промјени 

правног основа за доношење исте, то није у питању сложен или обиман општи акт, односно 

акт за који је законом или другим прописом предвиђена јавна расправа, у складу са чланом 

201. став (1) Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), подносимо овај приједлог општег акта, јер сматрамо да 



исти није потребно претходно разматрати у нацрту, те да су испуњени услови за доношење 

акта по скраћеном поступку. 

 Имајући у виду наведено, предлажемо доношење ове одлуке.  

 

 МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 

 

 За доношење и провођење ове Одлуке потребна су додатна материјална средства која  

ће се обезбиједити у буџету општине Прњавор за 2021. годину, на позицијама Одјељења за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције. 

 


