НАЦРТ
На основу члана 2. став 1. и члана 6. став 1. Закона о комуналној дјелатности
("Службени гласник Републике Српске", број: 124/11 и 100/17), члана 39. став 2.
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број: 97/16), и члана 36. Статута Општине Теслић (’’Службени гласник општине
Теслић“ брoj: 4/17), Скупштина општине Теслић, на сједници одржаној дана
_________ 2018. године, донијела је

О Д Л У К А
о јавним паркиралиштима
I Опште одредбе
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин организовања послова у обављању
комуналне дјелатности одржавања јавних простора за паркирање (у даљем
тексту: јавна паркиралишта), као и услови кориштења јавних паркиралишта на
подручју општине Теслић.
Члан 2.
Дјелатност из члана 1. ове одлуке на подручју општине Теслић вршиће
Одјељење за стамбено-комуналне послове – Одсјек за послове саобраћаја и
паркинг службе (у даљем тексту: „овлаштени општински орган“).
Члан 3.
(1) Јавна паркиралишта у смислу одредаба ове одлуке јесу јавне
саобраћајне површине и посебни простори одређени за паркирање моторних
возила.
(2) Јавним паркиралиштима, у смислу одредаба ове одлуке, не сматрају се
посебни простори за паркирање моторних возила која припадају одређеним
објектима (пословни или стамбени објекти и др.), као и простори одређени за
паркирање одређене врсте возила (такси стајалишта и др.).
Члан 4.
(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 физички препрекама затворити.
(4) Затворена паркиралишта су паркиралишта која се у циљу контроле
улаза и излаза возила могу физички затворити, а да се не ремете нормални токови
саобраћаја.
(5) Паркиралишта могу бити стална и привремена.
Члан 5.
(1) Јавна паркиралишта обиљежавају се саобраћајном сигнализацијом у
складу са прописима о безбједности саобраћаја.
(2) Паркиралишта на којима се врши наплата паркирања морају имати
ознаку о времену наплате паркирања, цијени, ознаку зоне, бројеве телефона за
плаћање путем СМС-а, таблу са видно обиљеженим паркинг мјестима, а по
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потреби и паркинг аутомате. Паркиралишта на којима се врши наплата, а која
имају асфалтну или бетонску подлогу обиљежавају се бијелом бојом.
О обиљежавању јавних паркиралишта стара се овлаштени општински орган.

II Зоне паркирања
Члан 6.
Наплата паркирања врши се на паркиралиштима која су подијељена на
двије зоне, црвену и плаву. Наплата по зонама вршити ће се у следећим улицама
урбаног дијела општине Теслић.
I зона – црвена зона
Назив улице

Начин паркирања

Светог Саве-иза Поште
Карађорђева – испред зграде 2А

под углом, на тротоару.
под углом, лијево.

Светог
Саве
код
објекта под углом, на тротоару.
“Шкребић-Компани“
Александра Рајковића-на градском тргу у саобраћајној траци лијево и деснопод углом.
Хиландарска-код пијаце
под углом, лијево и десно.
Хиландарска-у градском парку те испред са лијеве стране саобраћајнице, у ниши
новог објекта у којем се налазе за паркирање –управно.
просторије удружења пензионера
Петра Богуновића
улица према са лијеве стране, у смијеру кретања, у
Ватрогасном дому
саобраћајној траци - под углом, те са
десне стране између ординације
Паровић и Ватрогасног дома.
Карађорђева-од Рајфајзен банке до улице у саобраћајној траци лијево и десноЂуре Јакшића
подужно.
Светога Саве код зграде Центра за са лијеве стране саобраћајнице, те
Социјални рад
између Социјалног и ординације
Паровић.
Цара Душана - код Павловић банке
са десне стране у смјеру кретања под
углом
II зону - плава зона
Назив улице
Карађорђева-од улице Ђуре Јакшића до
улице Рударске
Првог крајишког корпуса-испред ламела
„Г“ и код стадиона
Светог Саве-испред зграде бр.94.

Начин паркирања
у саобраћајној траци лијево и десноподужно.
са лијеве стране у смијеру кретања,у
саобраћајној траци-под углом.
под углом на тротоару.

Книнска Нова- обухваћа занатски центар, у саобраћајној траци-под углом.
и иза зграде Суда
Стевана Синђелића - преко пута са десне стране саобраћајнице
обданишта,
занатски
центар
и
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једносмјерна улица
Марка Пејића-код Дома здравља

са лијеве и десне стране, у смијеру
кретања под углом.
Првог крајишког корпуса - ламеле иза са лијеве и десне стране у смјеру
робне куће
кретања под углом
Првог крајишког корпуса - код зграде са лијеве и десне стране у смјеру
Општине
кретања под углом
Првог крајишког корпуса - код Спортске са лијеве стране у смјеру кретања, у
дворане
саобраћајној траци

III Вријеме паркирања
Члан 7.
Наплата паркирања на паркиралиштима из члана 6. вршиће се у времену од
7,00 до 19,00 часова радним даном и од 7,00 до 15,00 часова суботом. Недјељом се
не врши наплата паркирања.

IV Кориштење јавних паркиралишта
Члан 8.
(1) Корисником паркиралишта у смислу одредаба ове одлуке сматра се
возач или власник возила, ако возач није идентификован.
(2) Уласком на паркинг мјесто односно паркиралиште корисник
паркиралишта, власник или возач возила, прихвата услове прописане овом
одлуком.
Члан 9.
(1) Корисник паркиралишта унапријед плаћа накнаду за тражено вријеме
паркирања.
(2) На паркиралиштима на којима се врши наплата искључено је чување
возила те одговорност за евентуално настала оштећења на возилу или крађу
возила.
Члан 10.
(1) Корисници јавних паркиралишта могу извршити резервацију, односно
закуп одређеног паркинг мјеста на одређени временски период, по тарифи из
важећег цјеновника а који је саставни дио ове одлуке.
(2) Резервисано паркинг мјесто обиљежава се жутом бојом са уокруженим
словом ,,Р" у средишту паркинг мјеста. Ако услови то дозвољавају, на захтјев
корисника, на резервисано паркинг мјесто може се поставити и физичка запрека –
преклопник, на коме стоји табла са ознаком „РЕЗЕРВИСАНО ПАРКИНГ МЈЕСТО"
димензија 30 х 15 cm. Трошкове постављања физичке запреке сноси корисник.
(3) На једном паркинг простору не може бити резервисано више од 30%
мјеста од укупног броја мјеста на том паркингу.
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Члан 11.
Корисник јавног паркиралишта је обавезан да:
а) плати кориштење паркинг мјеста према времену задржавања на начин
прописан овом одлуком,
б) поступа у складу са ограничењем времена кориштења паркинг мјеста,
в) користи паркинг мјесто у складу са саобраћајним знаком, хоризонталном
и вертикалном сигнализацијом којом је означено паркинг мјесто.
Члан 12.
За коришћење јавног паркиралишта корисник плаћа накнаду према зони у
којој се возило налази и цјеновнику који је саставни дио ове одлуке.

V Куповина паркинг карата
Члан 13.
(1) Плаћање паркирања на паркиралиштима може се вршити путем
телефона - СМС порука, паркинг апарата, куповином паркинг карата на
продајним пунктовима и код овлаштеног општинског органа.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, корисник може платити услугу
паркирања накнадно, по налогу за плаћање, на начин и под условима прописаним
у члановима 34. и 38. ове одлуке.
Плаћање путем паркинг карти на продајним пунктовима
Члан 14.
(1) Куповина паркинг карата обављаће се на киосцима и другим погодним
продајним мјестима са видно истакнутим обавјештењем о продаји истих.
(2) Паркинг карта садржи: податке о носиоцу права
ко управља
паркиралиштима, серијски број паркинг карте, те друге знакове којима се
обиљежава година, мјесец, дан и вријеме кориштења паркинга, као и његову
цијену.
(3) Продавац паркинг карте је дужан да на паркинг карти уочљиво прецрта
хемијском оловком дан/сат и годину кориштења паркинга.
(4) Корисник је дужан да испуњену паркинг карту постави на видно мјесто
са унутрашње стране предњег вјетробранског стакла паркираног возила, да
контролор може несметано да утврди када је започето паркирање.
Плаћање путем паркинг аутомата
Члан 15.
(1) Код наплате путем аутомата корисник паркиралишта, количином
убачених кованица у аутомату, одређује дужину трајања плаћеног паркирања.
(2) Паркинг карта садржи: податке о носиоцу права
ко управља
паркиралиштима, серијски број паркинг карте, те друге знакове којима се
обиљежава година, мјесец, дан и вријеме кориштења паркинга, као и његову
цијену.
(3) Корисник је дужан да паркинг карту из аутомата постави на видно
мјесто са унутрашње стране предњег вјетробранског стакла паркираног возила,
да контролор може несметано да утврди када је започето паркирање.
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Плаћање путем СМС-а
Члан 16.
Корисник паркинг простора започиње плаћање паркирања путем СМС
поруке, на начин да у текст нове поруке упише регистарски број возила:
а) порука се шаље на број који је одређен за плаћање услуге паркирања,
б) након исправно послате поруке систем кориснику враћа информацију у
виду СМС поруке у којој је наведен регистарски број возила за који је плаћена
услуга, износ наплаћене услуге и обавјештење да се порука сачува до истека
паркирања,
в) пет минута прије истека укупно уплаћеног времена паркирања корисник
добија СМС поруку са обавјештењем о истеку времена и тренутку истека
г) након добијања информације из претходна два става, корисник може
послати још СМС порука и унапријед продужити паркирање за следећи сат
паркирања,
д) ако информациони систем (у даљем тексту систем) установи да порука из
неког разлога није правилно послата, корисник добија упозорење о погрешно
послатој поруци и тада треба поновити слање исправне поруке,
ђ) уколико корисник намјерно или грешком пошаље СМС за услугу
паркирања у времену када систем не ради, аутоматски се уплата одлаже и важи за
први сат наплате у првом следећем дану када се врши наплата и корисник добија
обавјештење о томе,
е) уколико систем из било којих разлога није оперативан, корисник након
слања поруке добија информацију да систем није оперативан и да користи
алтернативан начин плаћања услуге коришћења паркинга.
Повлаштена карта за станаре
Члан 17.
(1) Станарима који паркирају своја возила на паркиралиштима на којима се
врши наплата, а немају других простора за паркирање, може се под повољним
условима одобрити коришћење мјеста за паркирање, а на основу претходно
поднесеног захтјева.
(2) Лицима из претходног става издаје се повлаштена карта за станаре.
(3) Повлаштена паркинг карта може се издати искључиво за возила у
својини подносиоца захтјева.
(4) Пребивалиште се доказује личном картом и потврдом о пријави
пребивалишта са тачном адресом подносиоца захтјева, која мора гласити на
адресу наведену у захтјеву.
(5) Власништво над возилом се доказује саобраћајном дозволом.
Члан 18.
За издавање повлаштене паркинг карте станарима, потребно је приложити:
а) попуњен захтјев за издавање повлаштене паркинг карте,
б) фотокопију потврде о пријави пребивалишта или доказ о власништву,
односно кориштењу стана.
в) фотокопију саобраћајне дозволе (оригинал на увид) и
г) потврду о уплати.
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Члан 19.
(1) Повлаштене паркинг карте издају се на основу уговора о издавању
повлаштене паркинг карте који се претходно закључује између овлаштеног
општинског органа и корисника паркиралишта.
(2) Корисник има право коришћења паркиралишта по повлаштеној цијени
само у оним улицама које буду назначене наведеним уговором и евидентиране у
ПДА –уређају (Personal Digital Assistant - "лични дигитални помоћник").
(3) Повлаштене паркинг карте издаваће се искључиво у просторијама
овлаштеног општинског органа.
Члан 20.
(1) Станару се може издати највише једна повлаштена паркинг карта.
(2) Повлаштену паркинг карту корисник може користити искључиво за
возило за које је ова карта издата.
(3) Повлаштена паркинг карта се може издати на мјесечном и годишњем
нивоу.
Члан 21.
(1) Повлаштена карта за паркирање важи искључиво за одређено
паркиралиште (наведено у уговору о издавању повлаштене паркинг карте) и
омогућава кориснику да на паркинг мјесту остане у неограничином временском
периоду, али му не омогућава, нити гарантује слободно паркинг мјесто.
(2) Повлаштену паркинг карту корисник је дужан истакнути на видном
мјесту испод предњег вјетробранског стакла, са унутрашње стране.
Члан 22.
Повлаштена паркинг карта садржи назив овлаштеног општинског органа
које управља паркиралиштима, регистарски број возила, серијски број паркинг
карте, временски период за који се карта издаје, назначен број пакиралишта на
коме је ова карта важећа и „бар код".
Бесплатна карта за станаре

Члан 23.
(1) Станари имају право и на бесплатно кориштење паркинг простора само
испред зграде у којој станују, на свим осталим означеним паркиралиштима на
подручју општине Теслић плаћају пуни износ паркинга.
(2) Бесплатне карте за станаре издаје овлаштени општински орган који
управља паркиралиштима.
(3) Станару се може издати највише једна бесплатна паркинг карта.
(4) Бесплатна паркинг карта садржи назив овлаштеног општинског органа
који управља паркиралиштима, регистарски број возила, серијски број паркинг
карте, временски период за који се карта издаје, назначен број пакиралишта на
коме је ова карта важећа.
(5) Бесплатна карта за паркирање важи искључиво за одређено
паркиралиште (наведено у уговору о издавању повлаштене паркинг карте) и
омогућава кориснику да на паркинг мјесту остане у неограничином временском
периоду, али му не омогућава, нити гарантује слободно паркинг мјесто.
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(6) За издавање бесплатне паркинг карте станарима, потребно је
приложити:
а) попуњен захтјев за издавање бесплатне паркинг карте,
б) фотокопију потврде о пријави пребивалишта или доказ о власништву,
односно кориштењу стана.
в) фотокопију саобраћајне дозволе (оригинал на увид).
Повлаштене карте за раднике и кориснике пословних простора
Члан 24.
(1) Власницима, односно корисницима пословних простора који се баве
привредном дјелатношћу, њиховим радницима на паркиралиштима испред
пословног објекта, може се издати под повољним условима, а у складу са
цјеновником наплате паркирања на подручју општине Теслић, повлаштена
паркинг карта.
(2) Повлаштену паркинг карту из става 1. овога члана издаје овлаштени
општински орган који управља паркиралиштима.
(3) Повлаштена паркинг карта садржи назив овлаштеног општинског
органа које управља паркиралиштима, регистарски број возила, серијски број
паркинг карте, временски период за који се карта издаје, назначен број
пакиралишта на коме је ова карта важећа.
(4) Карте из овога члана важе искључиво за одређено паркиралиште и
омогућава кориснику да на паркинг мјесту остане у неограничином временском
периоду, али му не омогућава, нити гарантује слободно паркинг мјесто. За
издавање повлаштене паркинг карте за раднике и кориснике пословних простора,
потребно је приложити:
а)попуњен захтјев за издавање повлаштене паркинг карте,
б)увјерење, потврда или рјешење о радном односу за раднике, а за
кориснике и власнике уговор о закупу/купопродајни уговор или лист
непокретности,
в) фотокопију саобраћајне дозволе (оригинал на увид) и
г) потврду о уплати.
Повлаштене карте за особе са инвалидитетом
Члан 25.
(1) Овлаштени општински орган је дужан да на јавним паркиралиштима,
зависно од капацитета, одреди паркинг мјеста за возила инвалида.
(2)Паркиралишта за инвалидна лица посебно се обиљежавају
хоризонталном сигнализацијом жуте или бијеле боје, као и одговарајућом
вертикалном сигнализацијом.
Члан 26.
Накнаду за паркирање не плаћају лица која посједују карту за инвалидне
особе.
Члан 27.
Право на добијање паркинг карте за инвалидне особе остварују:
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а) све врсте инвалидности без обзира на начин настанка инвалидитета
уколико је инвалидност 80% и виша,
б)дјечија парализа, церебрална парализа, пaркинсова болест, ампутација
доњих екстремитета гдје је инвалидност 70% и већа,
в) родитељи, старатељи особа са инвалидитетом наведених дијагноза,
али само за потребе и уз присуство особе која је то право остварила и
г)возила удружења-савеза особа са инвалидитетом само у случају
превоза особа са инвалидитетом.
Члан 28.
(1) Приликом кориштења ове паркинг карте, лице које је остварило право
на прибављање карте мора бити присутно у возилу.
(2) Вријеме кориштења мјеста за паркирање намијењених за инвалидне
особе ограничава се на три сата дневно.
Члан 29.
(1) Захтјев за издавање паркинг карте за инвалидне особе подноси се
овлаштеном општинском органу путем личног захтјева.
(2)Уз захтјев за издавање паркинг карте за инвалидне особе
заинтересовано лице прилаже:
а) рјешење надлежног органа о степену инвалидности,
б) копија саобраћајне дозволе уз увид у оригинал исправе и
в) једну фотографију.
Члан 30.
Паркинг карта за инвалидне особе садржи: податке о кориснику односно
лицу које остварује право, фотографију корисника, серијски број и назив
овлаштеног општинског органа које издаје паркинг карту.

VI Контролори провјере наплате паркирања
Члан 31.
(1)Правилност коришћења паркиралишта контролишу овлаштени
радници- контролори паркинг службе.
(2) Овлаштени радници морају имати пластифициране идентификационе
легитимације на којима је исписан назив ко управља јавним паркиралиштима,
односно назив предузећа које врши наплату, назив општине Теслић, име, презиме
и фотографију овлаштеног радника.

VII Повреда услова коришћења паркиралишта
Члан 32.
Корисник паркиралишта чини повреду услова коришћења паркиралишта
прописаних овом одлуком на следећи начин:
а) ако не плати коришћење паркинг мјеста,
б) ако прекорачи вријеме за које је платио паркирање,
в)ако не истакне важећу паркинг карту са унутрашње стране
вјетробранског стакла на видно мјесто,
г) ако изврши плаћање које не одговара зони паркинга и
д) ако унесе у паркинг карту нетачне податке или на други начин доведе у
заблуду овлашћено лице.
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Члан 33.
На јавним паркиралиштима забрањено је:
а) паркирање возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и
вертикалној сигнализацији,
б) ометање кориштења паркиралишта,
в) паркирање нерегистрованог возила,
г) остављање неисправног или хаварисаног возила, односно прикључног
возила без сопственог погона,
д) заузимање паркинг простора путем ограде или сличне препреке и
ђ) прање и поправка возила и друге радње које доводе до прљања и
уништавања јавног паркиралишта.

VIII Доплатна карта
Члан 34.
(1) Корисник који учини повреде из члана 32. ове одлуке дужан је да плати
доплатну карту.
(2) Налог за плаћање доплатне карте издаје овлаштени контролор паркинг
службе.
(3) Када контролор није у могућности да уручи налог кориснику,
причврстиће га на паркирано возило испод брисача, чиме се сматра да је достава
уручена.
(4) Оштећење или уништење налога нема утицаја на ваљаност достављања
и не одлаже плаћање доплатне карте.
(5) Возило за које је исписана доплатна карта снима се фотографским
апаратом ради доказивања учињеног преступа.
Члан 35.
(1) Корисник паркирања дужан је да плати доплатну карту у року од 8
(осам) дана од дана уручивања.
(2) Ако корисник јавног паркиралишта не плати доплатну карту,
овлаштени општински орган ће, по истеку рока из става 1. овог члана, издати
прекршајни налог прописивањем новчане казне предвиђене у члану 43. ове
одлуке.

IX Блокирање возила
Члан 36.
(1) Ако се контролом утврди повреда одредаба члана 32. ове одлуке од
стране возача или власника возила чији се идентитет не може утврдити извршиће
се блокирање возила направом за блокирање точкова возила.
(2) Налог за блокирање возила издаје комунални полицајац или овлаштени
радник – контролор паркинг службе.
(3) У случају када корисник паркинга не плати коришћење паркинга или по
истеку плаћеног времена за паркирање остане на паркингу, а новом уплатом не
продужи плаћено вријеме паркирања овлашћени контролор паркинг службе
издаје налог за блокирање возила.
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Члан 37.
Блокирање возила извршиће се и лицима која су паркирала возило на
површинама које нису предвиђене за паркирање (тротоари, зелене јавне
површине, односно свим површинама на којима је законом забрањено
заустављање или паркирање теретних-доставних и моторних возила).
Члан 38.
(1) Послове блокирања возила врше овлашћени радници паркинг службе.
(2) Прије започетог блокирања, као прилог налогу, овлашћени контролор
фотографише фотографским апаратом возило, а све у сврху доказивања учињеног
прекршаја, односно повреде услова коришћења и записничког евидентирања
оштећења на возилу. У записник се обавезно уносе сва уочена оштећења, као и
констатација да ли су на возилу закључана врата, поклопац мотора и пртљажник.
(3) По блокирању возила овлаштени радник је дужан, ставити наљепницу
да је возило блокирано са упутством возачу о радњама које треба предузети у
циљу деблокирања возила.
(4) Текст наљепнице исписан је на језицима конститутивних народа у БиХ и
на енглеском језику.
Члан 39.
(1) Ако власник блокираног возила не преузме возило до краја радног
времена наплате паркирања, возило ће се моћи деблокирати наредног дана од
7.00 часова, по извршеној уплати.
(2) Ако власник блокираног возила не преузме возило у року од 24 часа, од
момента блокирања возила, исто ће бити премјештено на депо предвиђен за
смјештај непрописно паркираних возила.
Члан 40.
(1) Трошкове блокирања и деблокирања возила, као и трошкове
премјештања возила на депо сноси власник возила, односно корисник возила.
(2) Општина неће сносити материјалну одговорност за евентуална
оштећења и крађу возила од момента уклањања возила са паркинг простора до
момента преузимања возила.
(3) Возач или власник возила, или друго лице које оштети или уништи
направу за блокирање точкова возила дужно је надокнадити насталу штету.

X Надзор
Члан 41.
(1) Надзор над примјеном одредаба ове одлуке врши организациона јединица
Општинске управе надлежна за послове саобраћаја и паркинг службе.
(2) Послове инспекцијског надзора над примјеном ове одлуке и аката
донесених на основу ове одлуке, врши комунална полиција Општинске управе.
Члан 42.
(1) У вршењу инспекцијског надзора, комунални полицајац је овлашћен да:
а) Нареди извршење утврђених обавеза;
б) Нареди уклањање возила и других ствари са јавних паркиралишта и
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в) Предузме друге мјере у складу са овом одлуком и прописима општинске
управе Теслић.
(2) Када лице на јавном паркиралишту поступа супротно забранама из
члана 33. ове одлуке, комунални полицајац ће истом наложити да возило одмах
уклони, а уколико се исто не налази на лицу мјеста, или одбије да уклони возило
из става 1. овог члана, комунални полицајац ће донијети рјешење којим ће
наложити да се возило уклони у најкраћем могућем року, који се може одредити и
на минуте, под претњом принудног извршења. Ово рјешење се уручује или на
погодан начин причвршћује на возило, уз назначење дана и часа када је
причвршћено и тиме се сматра да је достављање уредно извршено.
(3) Ако лице из става 2. овог члана не поступи по датом налогу,
комунални полицајац ће одредити да се возило или друга ствар уклоне о
трошку корисника, односно власника, на мјесто које је за то одређено.
(4) Комунални полицајац у оквиру послова из свога дјелокруга пружа
помоћ овлашћеним контролорима паркинг службе у вршењу контроле
паркирања, исправности коришћења јавних паркиралишта и контроли
наплате комуналних услуга на јавним паркиралиштима.

XI Казнене одредбе
1.
2.

3.
4.

Члан 43.
За поступање супротно од одредаба утврђених чланом 11., чланом 32.
и чланом 33. ове одлуке, уводе се казнене одредбе за правна и
физичка лица и одговорно лице у правном лицу.
Новчана казна, а у вези става 1. Одлуке за физичко лице прописује се у
износу од 30 КМ.
Казна за одговорно лице у правном лицу и предузетника износи 50 КМ, а за
правно лице 500 КМ.
Лица из става 3. овог члана казниће се уколико на захтјев надлежног
општинског органа не достави податке о починиоцу прекршаја.

XII Прелазне и завршне одредбе
Члан 44.
Начелник општине Теслић ће у року од 60 дана од дана ступања на
снагу ове Одлуке, донијети Упутство о службеној униформи контролора
паркинг службе општине Теслић, које се односи на члан 31. Ове Одлуке, те
Упутство за преузимање новца из апарата за продају паркинг карата и
предају истог у благајну општине, који се односи на члан 15. ове Одл уке и
Упутство за спровођење поступка штампања, задуживања и раздуживања
паркинг карата, који се односи на члан 14. ове Одлуке.
Члан 45.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о јавним
паркиралиштима (,,Службени гласник општине Теслић број: 11/13, 4/15 и
3/16“).
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Члан 46.
Годишње, полугодишње, мјесечне, карте за особе са инвалидитетом,
повлаштене карте за раднике и кориснике пословних простора и повлаштене
станарске, издате у 2018. години, важе до датума дефинисаним уговором.
Члан 47.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном
гласнику општине Теслић, а примјењивати ће се од 01.01.2019. године.
Број:
Датум: ______________ .2018. године

Предсједник СО
Мирољуб Летић
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Ц Ј Е Н О В Н И К
наплате паркирања на подручју општине Теслић
ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ
Цијена са ПДВ-ом
Паркинг карта за један сат паркирања - I зона
1,00 КМ
Паркинг карта за један сат паркирања - II зона
0,50 КМ
Дневна паркинг карта - I зона
3,00 КМ
Дневна паркинг карта - II зона
2,00 КМ
ПРЕТПЛАТА НА ПАРКИРАЊЕ
Мјесечна паркинг карта - I и II зона
Полугодишња паркинг карта - I и II зона
Годишња паркинг карта- I и II зона

Цијена са ПДВ-ом
20,00 КМ
70,00 КМ
120,00 КМ

ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ
Повлаштена паркинг карта за станаре за мјесец
дана
Повлаштене паркинг карте за раднике и
кориснике пословних простора у зони паркинга
за мјесец дана
Повлаштена паркинг карта за станаре за годину
дана
Повлаштене паркинг карте за раднике и
кориснике пословних простора у зони паркинга
за годину дана

Цијена са ПДВ-ом
10,00 КМ

РЕЗЕРВИСАНА ПАРКИНГ МЈЕСТА
Годишња резервација паркинг мјеста

Цијена са ПДВ-ом
600,00 КМ

ДОПЛАТНА КАРТА
Доплатна карта због непосједовања паркинг
карте или прекорачења дозвољеног времена
паркирања

Цијена са ПДВ-ом
30,00 КМ

БЛОКИРАЊЕ ВОЗИЛА
Блокирање и деблокирање путничких
аутомобила
Блокирање и деблокирање теретних возила,
аутобуса и других возила

Цијена са ПДВ-ом
30,00 КМ

ТЕРЕТНА ВОЗИЛА
Дневна паркинг карта
Мјесечна паркинг карта
Годишња паркинг карта

Цијена са ПДВ-ом
5,00 КМ
50,00 KM
150,00 КМ

Број:
Датум:

15,00 КМ
50,00 KM
80,00 КМ

50,00 КМ

Предсједник СО
Мирољуб Летић

2018. године
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ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредбама члан 2. став 1.
и члана 6. Став 1. Закона о комуналној дјелатности ("Службени гласник Републике
Српске", број: 124/11 и 100/17), одредбама члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16) и
одредбама члана 36. Статута Општине Теслић (’’Службени гласник општине
Теслић“ брoj: 4/17)
Члан 2. став 1. алинеја д) Закона о комуналној дјелатности: ,,Као комунална
дјелатност од посебног јавног интереса, у смислу овог закона, сматрају се:
управљање јавним просторима за паркирање возила“.
Члан 6. став 1. : ,,Јединица локалне самоуправе обезбјеђује организовано
обављање комуналних дјелатности, а својом одлуком детаљније прописује:
а) услове и начин обављања комуналних дјелатности,
б) материјалне, техничке и друге услове за финансирање, развој, изградњу
и одржавање комуналних објеката,
в) услове за функционисање и техничко-технолошко јединство система и
уређаја,
г) могућност за субвенционисану цијену комуналне услуге, категорије
корисника и услове субвенционирања и
д) јединицу обрачуна за сваку врсту комуналне услуге и начинна плате
комуналних услуга“.
Члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи: „Скупштина је
представнички орган, орган одлучивања и креирања политике јединице локслне
самоуправе, доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично
тумачење“.
Члана 36. став 2. Статута општине Теслић- „Скупштина општине доноси одлуке и
друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење“.
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Претходна Одлука о јавним паркиралиштима није детаљно и одређено
обрадила поједине елементе, као што су услови, организација и начин наплате
паркирања, што се новом одлуком обухвата те предлаже више нових
квантитативних и квалитативних рјешења. Овом одлуком дошло је до проширења
обухвата зоне паркирања, у улици Првог крајишког корпуса, код спортске
дворане, цијене паркирања су остале исте.
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
За реализацију ове oдлуке у буџету општине није потребно планирати
посебна средства, изван редовних средстава за материјалне трошкове општинске
управе. Средства од наплате паркирања су у цјелости приход буџета општине
Теслић. За провођење ове одлуке задужује се Одјељење за стамбено-комуналне
послове, одсјек за саобраћај и паркинг службу.
У Теслићу, новембар 2018. године
Обрађивач:
Одјељење за стамбено-комуналне послове
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Предлагач:
Начелник општине

