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Прњавор, фебруар 2023. године  



На основу члана 6. став (1) тачка а) и става (2) Закона о комуналним дјелатностима  
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/11 и 100/17), члана. 20. став (1) тачка 7. и 
члана 39. став (2) тачка 10. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37. став (2) тачка 10. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и чл. 161. и 201. став (1) 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор, на __ сједници 
одржаној дана ___.___. 2023. године, донијела је:  

 
О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Одлуке о условима, начину коришћења, организацији и начину 
наплате паркинга на јавним паркиралиштима на подручју општине Прњавор 

 

Члан 1. 
 У Одлуци о условима, начину коришћења, организацији и начину наплате паркинга 

на јавним паркиралиштима на подручју општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 10/21) у члану 9. став (2) мијења се и гласи:  

„ (2) Наплата паркинга врши се на отвореним јавним паркиралиштима у сљедећим 
улицама: Светог Саве, Карађорђева, дијелу улице Милана Наградића, на Тргу српских 
бораца, Првомајска, Вељка Миланковића, улици код новог објекта Тржнице, Занатског 
центра I, Стерије Поповића у дијелу улице Живојина Прерадовића, Борачкој и улици 
Љубинке Рапић“. 
 

Члан 2. 
 (1) У члану 10. у ставу (1) у тачци 1) ријечи: „паркинг простор испред  ЈУ ” Центар 
за културу” “ бришу се. 

(2) У истом члану и у истом ставу, тачка 2) мијења се и гласи: 
„2) Другу зону чине сљедеће улице и паркинг простори: Вељка Миланковића 

сјеверно од улице Цвјетка Поповића, Првомајска, дио Карађорђеве улице од раскрснице 
са улицом Лазе Лазаревића до раскрнице са Хиландарском улицом, улица Јована Стерије 
Поповића, у Занатском центру, Борачкој и улица Љубинке Рапић“. 

(3) У истом члану у ставу (3), послије ријечи „одлуке“ брише се тачка, и додају се 
ријечи: „и чине њен саставни дио.”  

 
Члан 3. 

(1 ) У члану 22. став (2), послије ријечи „одлуке“, додају се ријечи: „и чини њен 
саставни дио,”  

(2) У истом члану у ставу (3), послије ријечи „одлуке“, брише се тачка, и додају се 
ријечи: „и чини њен саставни дио.“  

 
  



Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном  гласнику 

општине  Прњавор“. 

 
                                                                                           
                      
             
                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 
Број: 01-022-__/23                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Датум:__.__.2023.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 60,00 KM 

Полугодишња карта за СТАНАРЕ –  
ЗОНА II и ЗОНА III 

30,00 KM 

Годишња карта за СТАНАРЕ – ЗОНА I 100,00 KM 

Годишња карта за СТАНАРЕ – ЗОНА II  и  ЗОНА III 80,00 KM 

Полугодишња карта за ПРЕДУЗЕТНИКЕ – ЗОНА I 90,00 КМ 

Полугодишња  карта за ПРЕДУЗЕТНИКЕ –  
ЗОНА II  и  ЗОНА III 

50,00 КМ 

Годишња карта за ПРЕДУЗЕТНИКЕ – ЗОНА I 150,00 КМ 

Годишња  карта за ПРЕДУЗЕТНИКЕ –  
ЗОНА II и ЗОНА III 

100,00 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“, бр.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“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) 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“ бр. 15/17 и 
12/18) и члану 161. став (1) Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“ бр. 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,  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 
 
 Скупштина општине Прњавор је дана 12.03.2021. године, усвојила Одлуку о 
условима, начину коришћења, организацији и начину наплате паркинга на јавним 
паркиралиштима на подручју општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 10/21). 

 У периоду од усвајања наведене одлуке па до данас, дошло је до одређених 
измјена, а које се правасходно односе на изградњу нових паркинг простора, које је 
потребно уврстити у наплату паркинга.  

 Паркинг простор испред ЈУ Центар за културу потребно је брисати из наведене 
одлуке, из разлога безбједности учесника у саобраћају јер је излазак са паркинг простора 
непрегледан због постојећег дрвореда.  

 Такође указала се и потреба за дјелимичном промјеном цијена комуналне таксе за 
паркирање, а које се односе на повлашено паркирање (станари и предузетници).
 Постојећу одлука допуњена је табеларним приказима Прилог,1,2,3, а који чине 
саставни дио одлуке. 

 Kако је у конкретном случају ријеч о само пар измјена већ постојеће одлуке те 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“, бр. 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 су обезбијеђена у буџету општине Прњавор за 2023. годину, на позицијама Одјељења 
за стамбено-комуналне послове и инвестиције. 
 
 

 


