На основу члана 2.став 1. и члана 6. Закона о комуналној дјелатности („Службени
гласник Републике Српске“, број 124/11), члана 21. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. Статута oпштине Шамац
(„Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17), Скупштина oпштине Шамац, на IX
редовној сједници одржаној дана 30.06.2017. године, донијела је
ОДЛУКУ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

I.

Опште одредбе
Члан 1.

Овом одлуком утврђују се услови, начин коришћења, организација и начин наплате
паркирања возила на јавним паркиралиштима (у даљем тексту: паркиралишта), употреба
средстава за блокирање непрописно паркираних возила.
Члан 2.
Управљање паркиралиштима у насељеном мјесту Шамац вршиће ЈП ''СЛОБОДНА
ЗОНА'' д.о.о.Шамац (предузеће ) а у складу са Споразумом који Начелник општине закључи
са ЈП ''Слободна зона''д.о.о. Шамац.
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 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 4.
(1) Паркиралишта морају бити означена вертикалном и хоризонталном саобраћајном
сигнализацијом у складу са прописима о безбједности саобраћаја.
(2) Паркиралишта на којима се врши наплата паркирања морају имати на видном мјесту
истакнуто обавјештење које садржи: вријеме наплате паркирања, цијену , бројеве телефона
за плаћање путем СМС-а и начин паркирања.
(3) Паркиралишта на којима се врши наплата,а која имају асфалтну или бетонску подлогу
обиљежавају се бијелом бојом.
Члан 5.
(1) Корисником паркиралишта у смислу одредбе 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.
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II.

Организовање наплате паркирања
Члан 6.

(1) У Одлуци о безбиједности саобраћаја у члану 20. (Службени гласник Општине
Шамац, бр. 15/10 и 6/12) дефинисана су паркиралишта у насељеном подручју мјеста
Шамац.
(2) Наплата паркирања вршиће се на паркиралиштима у сљедећим улицама:
1. у улици Обилићев Вијенац (од хотела ''Плажа'' до ловачког удружења ''Фазан'' ,
са десне стране у правцу кретања),
2. у улици Краља Александра I Карађорђевића, од раскрснице са улицом Цара
Лазара до раскрснице са улицом Гаврила Принципа (крајњом лијевом
саобраћајном траком у смјеру кретања уздужно по коловозу),
3. у улици Краља Александра I Карађорђевића, од раскрснице са Светосавском
улицом до пјешачке зоне у истој улици (крајњом лијевом саобраћајном траком
у смјеру кретања уздужно по коловозу),
4. у Светосавској улици у цијелој дужини крајњом лијевом саобраћајном траком у
смјеру кретања под углом од 60 степени и десном саобраћајном траком од
улице Ђенерала Драже Михајловића до улице К.А.I.Карађорђевића у
смјерукретањауздужно по коловозу,
5. у улици Мајке Јевросиме, од раскрснице са улицом Николе Тесле до пјешачке
зоне у истој улици
( крајњом десном саобраћајном траком у смјеру
кретања уздужно на коловозу),
6. у улици Драже Михајловића, од раскрснице са улицом Мајке Јевросиме до
раскрснице са улицом Јована Цвијића (крајњом десном саобраћајном траком у
смјеру кретања под углом од 60 степени на коловозу),
7. у улици Драже Михајловића, од раскрснице са улицом Јована Цвијића до
раскрснице са улицом Цара Душана (крајњом десном саобраћајном траком у
смјеру кретања уздужно по коловозу),
8. у улици Јована Цвијића, од раскрснице са улицом Драже Михајловића до
раскрснице са улицом Николе Тесле (крајњом лијевом саобраћајном траком у
смјеру кретања уздужно по коловозу),
9. у улици Николе Тесле испред стамбено-пословног објекта бр.53,
10. у улици Цара Лазара ( од улице Његошева до Спомен - дома ''Митар
Трифуновић Учо''),
11. у улици Краља Александра I Карађорђевића ( од раскрснице са улицом Цара
Душана до пјешачке зоне у истој улици).
Члан 7.
(1) Наплата паркирања на паркиралиштима из члана 6. вршиће се у времену од 7,00 до 16,00
часова радним даном и од 7,00 до 15,00 часова суботом.
(2) Недељом и празницима неће се вршити наплата на паркиралиштима .
Члан 8.
(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 или крађу.
Члан 9.
Корисник паркиралишта је обавезан да:
а) плати кориштење паркинг мјеста према времену задржавања на прописан начин,
б) поступа у складу са ограничењем времена кориштења паркинг мјеста,
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в) користи паркинг мјесто у складу са саобраћајним знаком,хоризонталном и вертикалном
сигнализацијом којом је означено паркинг мјесто.
Члан 10.
За коришћење паркиралишта корисник плаћа накнаду према цјеновнику предузећа.
1. Начин наплате
Члан 11.
Плаћање паркирања на паркиралиштима може се вршити путем СМС поруке или
куповином паркинг карата на продајним пунктовима.
Члан 12.
(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) Корисник паркинг карте је дужан да на паркинг карти уочљиво прецрта хемијском
оловком годину, мјесец и дан у којем се користи паркинг мјесто, те сат и минут у којем
је паркирање започето.
(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.
Члан 13.
(1) 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 плаћен паркинг, износ
наплаћене услуге и обавјештење да се порука сачува до истека паркирања,
в) пет до десет минута прије истека укупно уплаћеног времена паркирања корисник
добија СМС поруку са обавјештењем о истеку времена и тренутку истека ( датум, сат,
минут),
г) након добијања информације из претходна два става, корисник може послати још
СМС порука и унапријед продужити паркирање за сљедећи сат паркирања,
д) ако информацијони 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 слиједећем 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.
(2) Корисник паркинг простора слањем СМС поруке на одговарајући број, који се налази на
вертикалној сигнализацији, може платити паркирање за један сат паркирања или дневну
паркинг карту према цјеновнику.

3

2. Контролори провјере наплате паркирања
Члан 14.
(1) Правилност коришћења паркиралишта контролишу овлаштени радници, контролори
предузећа.
(2) Овлаштени радници морају имати пластифициране идентификационе легитимације на
којима је исписан назив ко управља паркиралиштима, односно назив предузећа које врши
наплату, назив општине Шамац, серијски број, име и презиме и фотографију овлаштеног
радника.
III Услови коришћења паркиралишта
1. Повреда услова коришћења
Члан 15.
Корисник паркиралишта чини повреду услова коришћења паркиралишта прописаних
овом одлуком на сљедећи 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 цијени услуге и
д) ако унесе у паркинг карту нетачне податке или на други начин доведе у заблуду
овлашћено лице.
Члан 16.
На 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
паркиралишта.
2. Доплатна карта
Члан 17.
(1) Корисник који учини повреде из члана 15. ове одлуке дужан је да плати доплатну карту.
(2) Налог за плаћање доплатне карте издаје овлаштени контролор предузећа.
(3) Накнада за издату доплатну карту, биће утврђена цјеновником.
(4) Када контролор није у могућности да уручи налог кориснику, причврстиће налог на
паркирано возило испод брисача, чиме се сматра да је достава уручена.
(5) Оштећење или уништење налога нема утицаја на ваљаност достављања и не одлаже
плаћање доплатне карте.
(6) Возило за које је исписана доплатна карта снима се фотографским апаратом ради
доказивања учињеног преступа.
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(7) Доплатна карта издаје се само за возила са БиХ-им регистрарским ознакама.
Члан 18.
(1) Корисник паркирања дужан је да плати доплатну карту у року од пет дана од дана
уручивања.
(2) Ако корисник паркиралишта не плати доплатну карту, надлежни општински орган ће,
по истеку рока из става 1. овог члана, издати прекршајни налог прописивањем новчане
казне предвиђене у члану 28. ове одлуке.
3. Блокирање возила
Члан 19.
(1) Ако се контролом утврди повреда одредаба члана 15. ове одлуке од стране возача или
власника возила чији се идентитет не може утврдити извршиће се блокирање возила
направом за блокирање точкова возила.
(2) 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 предузећа издаје налог за блокирање возила.
Члан 20.
(1) Послове блокирања возила врше овлашћени радници Предузећа које управља
паркиралиштима.
(2) Прије започетог блокирања, као прилог налогу, овлашћени контролор снима
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 на врата возача постави наљепниц у
„STOP“ која упозорава возача да је возило блокирано и садржи уп утство
возачу шта мора да уради да возило б уде деблокирано .
(4) Текст наљепнице исписан је на језицима конститутивних народа у БиХ и на енглеском
језику.
Члан 21.
(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 22.
(1) Трошкове блокирања и деблокирања возила, као и трошкове премјештања возила на депо
сноси власник возила, односно корисник возила.
(2) Општина и предузеће које управља паркиралиштима неће сносити материјалну
одговорност за евентуална оштећења и крађу возила од момента уклањања возила са
паркинг простора до момента преузимања возила.
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(3) Возач или власник возила, или друго лице које оштети или уништи направу за блокирање
точкова возила дужно је надокнадити насталу штету.
4.

Возила ослобођена плаћања накнаде за паркирање

Члан 23.
(1) Овлаштени општински орган је дужан да на паркиралиштима, зависно од капацитета,
одреди паркинг мјеста за возила лица са инвалидитетом.
(2) Ознаке паркиралишног мјеста за лица са инвалидитетом посебно се обиљежавају
хоризонталном сигнализацијом жуте боје, као и одговарајућом вертикалном сигнализацијом.
Члан 24.
Лица са инвалидитетом која на својим возлима имају инвалидску наљепницу не плаћају
паркирање.
Члан 25.
Возила јавних установа, Црвеног крста, полиције, ватрогасна возила, возила обавјештајно
– сигурносних служби, возила правосудних институција која се користе за одређене
интервенције на основу позив – захтјева полиције, возила међународних организација,
возила владе, не плаћају накнаду за паркирање.
5. Плаћање путем претплатне паркинг карте за станаре,
правна лица и предузетнике
Члан 26.
(1) Издавањем претплатне паркинг карте кориснику, предузеће се не обавезује да за истог
осигура континуирано слободно паркинг мјесто.
(2) Станар у смислу ове Одлуке означава корисника који има пребивалиште/боравиште,
односно власник је некретнине на подручју гдје се врши наплата паркирања.
(3) Станар куповином наљепнице купује наљепницу за улицу у којој има
пребивалиште/боравиште, односно у којој улици некретнина налази.
(4) Правна лица или предузетници могу купити мјесечну,полугодишњу и годишњу
претплатну паркинг карту за улицу у којој се налази сједиште правног лица, односно
сједиште његове пословница-филијале.
(5) Корисник са претплатном паркинг картом може временски неограничено паркирати
возило на свим паркиралиштимана којима се врши наплата у улици за коју је карта издата.
(6) Корисник претплатну паркинг карту мора видно истакнути са унутрашње стране испод
предњег вјетробранског стакла возила.
(7) Претплатна паркинг карта садржи:регистарски број возила, серијски број паркинг карте,
временски период за који се карта издаје и улицу за коју је карта купљена.
(8) Висина претплатне паркинг карте из става (3) и (4) овог члана је утврђена Цјеновником
услуга паркирања предузећа.
(9)За издавање претплатне паркинг карте станар мора приложити:
а) попуњен захтјев за издавање претплатне карте;
б) фотокопију саобраћајне дозволе ( оргинал на увид);
в) потврду о уплати и
г) фотокопију потврде о пријави пребивалишта/боравишта.
(10) За издавање претплатне паркинг карте, правна лица и предузетници морају приложити:
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а) овјерену копију ИД И ПДВ броја;
б) извод из судског регистра не старији од 3 мјесеца;
в) фотокопију саобраћајне дозволе ( оргинал на увид);
г) попуњен захтјев за издавање претплатне карте и
д) потврду о уплати.
6. Надзор
Члан 27.
Надзор над извршавањем одредаба ове одлуке врше:
а) ЈП”СЛОБОДНА ЗОНА” д.о.о. Шамац и
б) Комунална полиција
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
(1)

Новчаном казном од 500,00КМ до 1000,00 КМ казниће се за прекршај правно лице које
поступа супротно одредбама утврђених чланом 9, чланом 15 и чланом 16 ове одлуке

(2)

Новчаном казном од 50,00КМ до 100,00 КМ казниће се одговорно лице у правном лицу

(3)

За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 50,00КМ до 100,00 КМ казниће
се предузетник
За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 40,00 КМ до
80,00 КМ казниће се физичко лице.

(4)

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Шамац".

Број: 07-022-210/17
Датум: 30.06.2017.год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић,дипл.екон.

Доставити:
1. Начелник Општине
2. Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
3. ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац
4. Комунална полиција
5. за „Службени гласник општине Шамац“
6. Огласна табла Општинске управе
7. Архива.
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