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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-769/11. 

Датум, 05.05.2011. 

 

 На основу члана  5. став  3. Закона о празницима  Републике Српске  („Службени гласник  РС“, број: 

43/08) и члана 57.Статута  општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 12/05) , 

Начелник  општине дана  05.05.2011.године  доноси: 

 

О Д  Л У К У 
о одређивању  предузећа, установа  и других организација  који су дужни да раде  у дане 

празника  Републике Српске 

 
Члан 1. 

 У дане празника   Републике Српске Дан побједе над фашизмом  9.мај ради  задовољења  неопходних  

потреба  грађана дужни су да раде: 

1. Здравствена установа  Дом здравља Костајница у времену од 00,00 до 24,00 часова, те   

Апотекарске установе  у времену од   08,00 до 13,00 часова. 

2. Предузећа и радње које обављају  пекарску дјелатност од 00,00 до 24,00 часова. 

3. Предузетници и предузећа   која обављају трговинску дјелатност  и киосци за продају штампе   у 

времену од  07,00 -12,00 часова. 

4. Угоститељски објекти   дужни су да раде у  складу  са Одлуком о одређивању радног времена  

угоститељским објектима на  подручју општине Костајница. 

5. Предузеће које обавља комуналне дјелатности „Комунално“ а.д. Костајница у времену од   00,00 

до 24,00 часова. 

Члан 2. 

 Надзор  и контролу  провођења ове одлуке вршиће Тржишни инспектор  и  Комунални полицајац. 

Члан 3. 

 Новчаном казном  од  500,00 до 3.000,00 КМ казниће се правно лице  - ако се не придржава 

прописаног почетка  и завршетка радног времена. 

 За радње из става 1.овог члана   казниће се за прекршај  и одговорно лице  у правном лицу –новчаном 

казном од 100,00 до 1.000,00 КМ. 

 За прекршај  из става 1.овог члана   , казниће се предузетник,  новчаном казном  од 300,00 до  1.000,00 

КМ. 

 За прекршаје наведене    у овом члану  тржижни инспектор  и комунални полицајац   починиоцу  

прекршаја изричу  прекршајну санкцију   у складу са Законом о прекршајима РС. 

 

Члан 4. 

 Ова  одлука ступа на снагу  даном доношења и објавиће се  у „Службеном гласнику  општине 

Костајница“. 

 

             НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

          Марко  Чолић, дипл.ек.,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број:02-020-785/11 

Датум,11.05.2011. године 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 

број 101/4, 42/05 и 118/05), члана 57. Статута општине Костајница ("Службени гласник општине Бос. 

Костајница" број 12/05 и 2/08 ) и члана 3. Одлуке о паркирању ("Службени гласник општине 

Костајница" бр, 18/09), Начелник општине Костајница,  д о н о с и  

 

П Р А В И Л Н И К 

о јавним паркиралиштима 

 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се услови, начин коришћења, организација и начин наплате 

паркирања возила на јавним паркиралиштима ( у даљем тексту Паркиралишта) на подручју ужег 

градског подручја Костајница. 

Члан 2. 

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

ван улице могу бити отвореног и затвореног типа.    Отворена паркиралишта су она паркиралишта 

која, због саобраћајне ситуације, није могуће физички препрекама затворити.  

Затворена паркиралишта су паркиралишта која се у циљу контроле улаза и излаза возила могу 

физички затворити, а да се не ремете нормални токови саобраћаја. 

Паркиралишта могу бити стална и привремена. 

 

Члан 3. 

Паркиралишта морају бити означена саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима 

који регулишу ову материју. 

Паркиралишта, на којима се врши наплата паркирања, морају имати ознаку о времену 

наплате паркирања, цијену и допуштеном времену паркирања. 

На паркиралишту поред зграде општине обиљежиће се два мјеста за госте и посјете 

пословних делегација Општини Костајница“. 

Члан 4. 

Паркиралишта на којима се врши наплата, а која имају асфалтну или бетонску подлогу 

обиљежавају се бијелом бојом. 

Члан 5. 

Уласком на паркинг мјесто односно паркиралиште, корисник паркиралишта, власник или 

возач возила, прихвата опште услове прописане овим Правилником.  

Корисником паркиралишта сматра се власник или возач возила који према одредбама члана 

9. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима БиХ ("Службени гласник БиХ" број 6/06, 

75/06, 44/07, 84/09 и 48/10) возило на паркиралишту задржава дуже од пет минута.  

 

Члан 6. 

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

ограничити. 

Члан 7. 

Наплата паркирања са временским ограничењем врши се на отвореним паркиралиштима код 

насеља: Трг  Краља Петра I Ослободиоца са лијеве стране саобраћајнице идући према граничном 

прелазу, улицом Младена Стојановића од трга са лијеве и десне стране  до кафе бара „Гранд“, 

надаље са десне стране коловоза до раскршћа са Светосавском улицом, простор иза и поред зграде  
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општине Костајницa, јавна површина испред зграде у улици Светосавска 11 а, јавна површина 

између зграда 13 и 15 у улици  Светосавска.  

На паркиралишту на Тргу Краља Петра I Ослободиоца обиљежено је укупно „4“ паркинг 

мјеста. 

На паркиралишту у улици Младена Стојановића „21“  паркинг мјесто.  

На паркиралишту иза зграде општине „10“ паркинг мјеста од чега 1 за инвалидe. 

На паркиралишту између зграда у Светосавској 13. и 15. обиљежено је „16“ паркинг  мјеста од 

чега 1 за инвалиде. 

Члан 8. 

Наплата паркирања на паркиралиштима из става 1. овог члана врши се: 

• радним даном у времену од 07,00 до 21,00 часова, 

• суботом и државним празницима у времену од 07,00 до 15,00 часова. 

Наплата паркирања неће се вршити недјељом. 

       Начелник општине може одредити и дане других празника или дане у вези с посебним 

догађајима када се наплата паркирања не наплаћује. 

 

Члан 9. 

Цијена паркирања са временским ограничењем је: 

-у времену од 07,00 до 21,00 часова наплаћује се 1,00 КМ за свака два часа паркирања. 

-цјелодневна карта за паркирање износи 5,00 КМ. 

-цијена мјесечне паркинг карте, која се може користити на свим паркиралиштима без обзира на 

вријеме задржавања, износи 20,00 КМ, а годишње 200,00 КМ. 

Цијена повлашћене станарске карте за станаре зграде je бесплатна, а издаје се за годину 

дана, текуће године. 

 Цијена повлаштене мјесечне паркинг карте за раднике Административне службе општине 

Костајница износи 10,00 КМ а годишње 100,00 КМ. 

Члан 10. 

За наплату паркирања самоистицањем карте користи се паркинг карта из аутомата за наплату 

паркирања, односно ако се врши ручна наплата блок карта, а за полуаутоматску наплату улазни 

принт листић и излазни принт рачун. 

Члан 11. 

Паркинг карта има ознаку општине Костајница, серијски број, назив улице или паркиралишта, 

те друге ознаке којима се обиљежава година, дан, мјесец и вријеме коришћења паркинга. 

 

Члан 12. 

На паркиралиштима са самоистицањем паркинг карти, код аутоматске и полуаутоматске 

наплате, може се према потреби обављати и ручна наплата помоћу блок карти. 

 

Члан 13. 

Корисник паркиралишта унапред плаћа накнаду за планирано вријеме паркирања, осим код 

полуаутоматске наплате гдје плаћање врши при напуштању паркинга. 

Члан 14. 

Код аутоматске наплате корисник паркиралишта, кроз количинску вриједност убачених 

кованица у аутомат одређује дужину плаћеног паркирања, а највећа убачена кованица може бити 

5,00 КМ а најмање 0,50 КМ. 

Члан 15. 

Код наплате самоистицањем паркинг карте, корисник купљену паркинг карту поставља 

(истиче) на видно мјесто испод предњег вјетробранског стакла моторног возила. 
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Члан 16. 

Правилност коришћења паркиралишта (постављање паркинг карте, вријеме задржавање и 

чувања листића) контролишу овлашћени радници општинске Административне службе у складу са 

овлашћењима. 

Члан 17. 

Корисник паркиралишта чини повреду одредаба општих услова коришћења паркиралишта 

прописаних овим Правилником: 

- ако је паркирао возило дуже од 5 минута а није платио накнаду за паркирање; 

- ако прекорачи допуштено вријеме паркирања; 

- ако не постави паркинг карту са унутарње стране вјетробранског стакла; 

- ако паркира возило на паркирно мјесто с ознаком инвалида, а да није инвалид,  

  односно не превози инвалида; 

-aко је возило паркирано изван оцртаних линија за паркирање, на начин да заузима два паркинг 

мјеста и онемогућава паркирање осталих возила на предвиђену локацију. 

          Корисником паркиралишта сматра се возач или власник возила који је евидентиран у 

одговарајућим евиденцијама Министарства унутрашњих послова.  

 

Члан 18. 

  За прекорачење допуштеног времена паркирања плаћа се накнада у износу од 10,00 КМ, а за 

неистицање паркинг карте плаћа се накнада у износу од 20,00 КМ или врши блокада точкова возила. 

По утврђеној повреди општих услова коришћења паркиралишта, особа овлашћена за 

контролу наплате паркирања сачињава службену забиљешку, те је на одговарајући начин 

причвршћује на возило и врши фотографисање возила у сврху доказа. 

Налог за плаћање накнаде прописан ставом 1. овог члана издаје особа овлашћена за контролу 

наплате паркирања, а обавјештење о извршеном прекршају на одговарајући начин причвршћује на 

возило. 

Корисник паркирања дужан је поступити по примљеном обавјештењу и налогу и платити 

прописану накнаду. Ако корисник паркирања не плати накнаду покренуће се против истог 

прекршајни поступак. 

Члан 19. 

  Комунални полицајац, помоћник комуналног полицајца и радник на контроли наплате 

паркирања ће одредити да се возило блокира ако је:    

         1. возило паркирано на простору резервисаном за заустављање и паркирање других возила; 

         2. возило паркирано на површинама гдје се уклања снијег у складу са одредбама члана 33. 

Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима општине Костајница; 

         3. возило паркирано на зеленој површини као и на макадамској и земљаној површини која није 

намјењена за паркирање возила; 

         4. ако власник односно корисник возила одбије да плати накнаду за деблокирање или исту 

наплати у року од 24 часа;  

         5. возило паркирано, дјеломично или у потпуности на тротоару, тргу, на улазима у гараже и 

друге јавне пословне просторе и приступне путеве стамбеним и другим објектима; 

         6. возило паркирано супротно одредбама члана 13. Одлуке о безбједности саобраћаја на 

путевима општине Костајница ("Службени гласник општине Костајница, број 18/09), ( у даљем тексту: 

Одлука о безбједности саобраћаја на путевима општине Костајница); 

Поред случајева наведених у члану 73. 74. и 75. Закона о основама безбједности саобраћаја 

на путевима у БиX („Службени гласник БиX“, број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09 и 48/10),  службена лица  

МУП РС  као и Комунални полицајац, помоћник комуналног полицајца и радник на контроли наплате 

ће извршити кажњавање и блокирање  возила ако је: 
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        1. возило заустављено или паркирано у улицама у којима је забрањен саобраћај за сва возила, 

осим у случају када је у питању заустављање и паркирање возила регулисано чланом 6. и 7. Одлуке о 

безбедности саобраћаја на путевима општине Костајница("Службени гласник општине Костајница, 

број 18/09). 

        2.  возило паркирано у пјешачкој зони; 

       3. у свим другим случајевима када је возило заустављено или паркирано на мјесту на којем 

угрожава безбједност саобраћаја или омета нормално одвијање саобраћаја и кретање пјешака. 

 

Члан 20. 

Послове блокирања возила врши Одсјек за инспекцијске послове, саобраћај  и борачко-

инвалидску заштиту (Ватрогасна јединица), Одјељења за општу управу (Одсјек у даљем тексту). 

По утврђеном прекршају односно учињеној повреди општих услова, комунални полицајац, 

помоћник комуналног полицајца, радник за наплату и контролу наплате, односно радник полиције, 

издаје налог за блокирање возила. 

         Поступак блокирања точкова возила сматра се започетим када је започето постављање 

направе за блокирање "канџе" на точкове возила.       

Приликом блокирања, возило се фотографише фотографским апаратом, у сврху доказивања 

учињеног прекршаја, односно повреде општих услова, као и стања самог возила. 

 

Члан 21. 

Код блокирања возила овлашћени радник Одсјека, је дужан да на предње вјетробранско 

стакло и на врата код браве возила стави наљепницу да је возило блокирано са упутама шта возач 

мора учинити.  

Текст наљепнице је на српском, (ћирилица и латиница), енглеском и њемачком језику.  

Возило ће бити деблокирано након достављеног доказа о уплати накнаде, а у временском 

интервалу рада паркинг сервиса како је одређено одредбама у члану 8. овог Правилника. 

 

Члан 22. 

Цијена блокирања и деблокирања возила у току рада паркинг сервиса (члан 8.) износи:  

     а) блокирање и деблокирање камиона, аутобуса, прикључног возила и радног строја ван 

паркиралишта под наплатом  60,00 КМ;  

     б) блокирање и деблокирање камиона, аутобуса, прикључног возила и радног строја на 

паркиралишту под наплатом  50,00 КМ; 

     в) блокирање и деблокирање путничких возила ван паркиралишта под наплатом  40,00 КМ;  

     г) блокирање и деблокирање путничких возила на паркиралишту под наплатом  30,00 КМ. 

За неизвршавање мјера прописаних у ставу 1. под а), б), в) и г), овог члана обрачунаваће се 

накнада у износу од 4,00 КМ за сваки наредни радни дан паркинг сервиса (члан 8.) а најдуже до 10 

дана након чега ће се предузети управне радње за уклањање возила.  

Висина штете причињене на направи за блокирање точкова возила наплатиће се према 

износу рачуна о извршеној оправци направе код сервисне радионице или по рачуну о извршеној 

набави нове направе. 

Члан 23. 

За паркирање возила инвалида осигурава се одређен број паркинг мјеста која морају бити 

обиљежена посебним знаком. 

Наплата паркирања неће се вршити на паркинг мјестима резервисаним за возила инвалидних 

лица, под условом да возилом управља инвалидно лице или да се исто налази у возилу. 

Комунални полицајац  или радник на контроли наплате овлашћени су да затраже да им се 

покаже инвалидска картица лица које вози возило или се налази у возилу. 
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Члан 24. 

Право на коришћење 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 БиХ", број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09 и 48/10) и одредбама Правилника о начину 

обиљежавања возила којим управља лице са оштећеним екстремитетима ("Службени гласник БиХ" 

бр. 13/07 и 72/07). 

Члан 25. 

Под повољним условима може се одобрити коришћење мјеста за паркирање станарима 

зграда: у улицама у којима је уведена наплата, ако немају могућност паркирања возила у властитом 

дворишту и гаражи; на паркиралиштима између зграда, а на којима је уведена наплата паркирања 

лицима  из претходног става издаје се повлашћена карта за станаре, осим за паркиралиште поред 

зграде општине Костајница. 

Повлашћена паркинг карта може се издати искључиво за возило у својини подносиоца 

захтјева или на основу пуномоћи за управљање туђим возилом. За један стан или кућу издаје се 

само једна повлаштена карта која може бити мјесечна и годишња. 

Повлашћена мјесечна или годишња паркинг карта за станаре важи само за улицу или 

паркиралиште за које је издата и иста не гарантује мјесто за паркирање. 

Физичком лицу се може издати највише једна повлашћена паркинг карта и може се користити 

искључиво за возило за које је ова карта издата.  

          Код подношења захтјева мјесто пребивалишта доказује се личном картом и потврдом о пријави 

пребивалишта са тачном адресом подносиоца захтјева која мора гласати на адресу наведену у 

захтјеву.  

          Власништво над возилом се доказује саобраћајном дозволом или потврдом о власништву 

возила, која мора гласити на име подносиоца захтјева. 

 

Члан 26. 

Наплате паркирања ослобођена су службена возила Министарства унутрашњих послова, 

Државне граничне службе, Хитне помоћи и Ватрогасна возила за вријеме интервенције. 

Приликом службених посјета Општини Костајница делегација и појединаца, њихова службена 

возила имаће статус "гостујућих возила" и истима се паркирање за вријеме службене посјете неће 

наплаћивати.  

Возила из претходног става од стране надлежног радника Административне службе, означиће 

се са адекватном ознаком статуса госта. 

Члан 27. 

Правна и физичка лица могу користити годишње и мјесечне паркинг карте. 

Број годишњих односно мјесечних паркинг карти не може прећи 20% расположивог броја постојећих 

паркинг мјеста са аутоматском наплатом.                

Изузетно, када се оцјени да је то могуће и потребно, за власнике годишње карте се може 

извршити резервација и обиљежавање паркинг мјеста за важећи период. 

Годишња и мјесечна карта физичких лица може се користити само за возило за које је издата, 

а карта правних лица  само за возила тог правног лица.  

Правно лице  може годишњу или мјесечну паркинг карту у исто вријеме користити само за 

паркинг једног возила.  

Члан 28. 

  Заинтересованом правном или физичком лицу, може се одобрити коришћење, односно 

резервисање паркиралишта – (паркинг мјеста) или њеног дијела уз накнаду која важи за издату 

мјесечну или годишњу паркинг карту. 

Резервисање паркиралишта – (паркинг мјеста) се дефинише рјешењем на основу захтјева 

правног или физичког лица на одређен рок. 
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Резервација појединачних мјеста за паркирање може се извршити само за период од годину 

дана. Овако резервисана мјеста правно или физичко лице је дужно означити додјељењо 

резервисано паркиралиште (паркинг мјесто) путем натписа на подлози бијелом бојом у облику 

латиничног слова „R“  димензије 80 cm х 60 cm х 10 cm и уграђивањем паркинг баријере. 

По истеку резервације правно или физичко лице је дужно довести резервисано паркиралиште 

– (паркинг мјесто) – у првобитно стање. 

Члан 29. 

 -Резервација уз мјесечну паркинг карту износи 20,00 КМ 

 -Резервација уз годишњу паркинг карту износи 200,00 КМ 

 

Члан 30. 

 Годишња и мјесечна паркинг карта која се издаје физичким лицима садржи: 

Име и грб општине Костајница,регистраски број возила за које се издаје карта, серијски број, годину 

односно годину и мјесец за који се издаје. 

Годишња и мјесечна паркинг карта која се издаје правним  лицима садржи: 

Име и грб општине Костајница, назив правног лица којем се издаје карта, серијски број, годину 

односно годину и мјесец за који се издаје. 

Члан 31. 

Годишњу, односно мјесечну карту корисник је дужан истакнути на видном мјесту испод 

предњег вјетробранског стакла возила. 

Члан 32. 

Возило с годишњом, односно мјесечном паркинг картом може бити временски неограничено 

паркирано на свим паркиралиштима на којима се врши наплата организована од стране 

Административне службе општине Костајница. 

Члан 33. 

На паркиралиштима на којима је изведена наплата искључено је чување возила, те 

одговорност за настала оштећења или крађу. 

 

Члан 34. 

Наплату и контролу паркирања обавиће овлашћени радници Општине Костајница који морају 

имати пластифициране идентификационе легитимације, на којима је исписана ознака општине 

Костајница, грб Општине, серијски број, име и презиме и фотографија овлашћеног радника. 

 

Члан 35. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у "Службеном гласнику општине 

Костајница". 

 

Члан 36. 

 Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о јавним паркиралиштима 

број 02-020-157/11 од 01.02.2011. године објављен у „Службеном гласнику општине Костајница“, 

број 01/11. 

 

 

                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

            Марко Чолић,дипл.ек.,с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј: 

 

 
- Одлука  о одређивању предузећа, установа и  других    организација  који су дужни да раде у 

дане  празника  Републике  Српске........................................................................ стр 1 

 

- Правилник о јавним паркиралиштима................................................................... стр  2-7 

 

 

 

ТИРАЖ: 15 примјерака 

 

 

 

ШТАМПА: Кућна  штампарија општине Костајница 

 

 

 

          ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: 

         Свјетлана  Бајалица,дипл.прав.,с.р. 

 

 

 

 

 


