
Број: 8/13, 22.11.2013. године, језик српског народа
Трг Краља Петра I Карађорђевића 1
Тел: 050 220 921, Факс: 050 220 955

На основу члана 17. став 4. Закона о 
студентском стандарду ("Службени гласник 
Републике Српске", број 34/08) и члана 30. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Српске", број 101/04, 
42/05 и 118/05) и члана 36. Статута општине 
Мркоњић Град  –  пречишћен текст  
("Службени гласник општине Мркоњић 
Град", број: 5/10 и 4/12 ) Скупштина општине 
Мркоњић Град на 10. сједници одржаној дана  
22.11.2013. године, донијела  ј е

О Д Л У К У
 о стипендирању студената првог циклуса 

на високошколским установама у 
школској  2013/2014. години

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин стипендирања студената из средстава 
буџета општине Мркоњић Град, за студенте 
са пребивалиштем на подручју општине 
Мркоњић Град. 

Члан 2.
 Право на додјелу стипендије, у смислу 
ове Одлуке имају студенти првог циклуса 
који су уписани као редовни студенти, први 
пут на одговарајућу годину студија  на 
високошколским установама и то:

1. Студенти који су примали 
стипендију у школској 2012/2013. 
години, a редовно су уписали 
наредну годину студија; 

2. Студенти који имају просјек 
оцјена 9,00 и више за све године 

студија;
             3. Студенти из породица са четворо и 

више дјеце, којима је признато 
право на дјечији додатак,  за све 
године студија; 

4. Студенти без оба родитеља, за све 
године студија;

5. Студенти који имају статус 
породице погинулог и несталог 
бораца или ратног војног инвалида 
од I - IV категорије, a у складу са 
Одлуком о допунским правима 
породица погинулих бораца, 
ратних војних инвалида и бораца;

6. Студенти прве године студија који 
су завршили све разреде средње 
школе са одличним успјехом, 
изузев студената из породица у 
којима студира троје и више 
студената,  а први пут уписују прву 
годину студија;

7. Студенти друге и виших година 
студија по основу материјално-
финансијског стања и  просјека 
оцјена утврђеног чланом 5. ове 
Одлуке.

Студенти приватних високошколских 
установа  могу остварити право на 
стипендију само у складу са тачком 2. овог 
члана.
 Стипендија се не одобрава за вријеме 
апсолвентског стажа.

Члан 3.
Право на додјелу стипендија по 

повлаштеним  условима могу остварити 
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студенти друге и виших година студија 
сљедећих студијских група:

 студенти машинског 
факултета,

 студенти математике и 
 студенти физике.
Студенти који студирају на 

високошколским установама на студијима из 
предходног става, остварују право на додјелу 
стипендије без обзира на материјално-
финансијско стање и просјек оцјена из 
предходне године студија. 

Члан 4.
 Стипендије се додјељују на основу 
спроведеног јавног конкурса.
 Конкурс расписује Административна 
служба општине Мркоњић Град и садржи:

 назив и адресу органа који 
расписује конкурс,

 вријеме трајања конкурса,
 услове за додјелу стипендија  

утврђене овом Одлуком,
 потребне доказе о испуњавању 

услова конкурса и
 друге податке потребне за потпуну 

информисаност и одлучивање о 
избору учесника конкурса.

Административна служба општине 
израђује и обезбјеђује обрасце пријава за 
конкурс и образац изјаве да студент не прима 
стипендију из других јавних извора 
стипендирања.

Конкурс се објављује у једним од 
дневних новина, као и на огласној табли 
општине и интернет страници општине 
Мркоњић Град.

Члан 5.
По основу материјално-финансијског 

стања и просјека оцјена студенти остварују 
право на  додјелу стипендије према бодовној 
ранг листи на основу критеријума:

1. Висини прихода по члану 
заједничког домаћинства.

2.   Висини просјека оцјена за 
све године студија и година студија.
КРИТЕРИЈУМ 1.
- до         100,00 КМ  20 бодова
- 101,00- 150,00 КМ  15 бодова
- 151,00- 200,00 КМ  10 бодова
- 201,00- 250,00 КМ   5  бодова 
- 251,00 КМ и више               0 бодова 

Студентима без једног родитеља 
бодови из критеријума 1 увећавају се за 5 
бодова.

КРИТЕРИЈУМ 2.
-  Просјек оцјена за све године студија 

увећан производом године студија  и 
коефицијената  0,2.

-   Предходни збир множи се са 4.

Члан 6.
 Студенти да би остварили право на 
стипендију треба да испуњавају сљедеће 
услове:

1. Д а  и м а ј у  с т а л н о  м ј е с т о  
пребивалишта на  подручју  
општине Мркоњић Град најмање 
24 мјесеца прије подношења 
захтјева по конкурсу;

2. Да су уписани први пут на 
одговарајућу годину студија, као 
р е д о в н и  с т у д е н т и  н а  
високошколској установи;

3. Да не примају стипендију од 
других даваоца стипендије; 

4. Да су уписани на високошколским 
установама у БиХ или Републици 
Србији и студенти богословских 
студија који су уписали студије у 
иностранству на које их је послао 
надлежни  епископ  Српске  
православне цркве.

5. Да нису старији од 26 година 
живота. 

Члан 7.
 Захтјев за додјелу стипендије уз 
приложене доказе о испуњавању услова, 
кандидати подносе Одјељењу за друштвене 
дјелатности у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у средствима јавног 
информисања, на огласној табли општине и 
интернет страници општине Мркоњић Град.

Члан 8.
Уз захтјев за додјелу стипендија студенти 
требају приложити:

1 .  Ув ј е р е њ е  о  с т а л н ом  м ј е с т у  
пребивалишта на подручју општине 
Мркоњић Град најмање 24 мјесеца прије 
подношење захтјева (члан 2 тачка 1-7);
2.  увјерење о први пут уписаној години 
студија, (члан 2. тачка 1-7);
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3.  увјерење о просјечној оцјени за све 
године студија ( члан 2. тачка 2,7);
4.  копију прве стране индекса (члан 2. 
тачка 1-7); 
5.  копије свједочанстава свих разреда 
(члан 2. тачка 6);
6.   кућну листу (члан 2. тачка 3, 6,7);
7. увјерење о приходима по члану 
домаћинства за посљедња три мјесеца од 
дана расписивања конкурса ( члан 2. тачка 
7);
8.   увјерење о статусу ППБ и РВИ од I – IV 
категорије (члан 2. тачка 5.);
9.  увјерење о остваривању права на 
дјечији додатак (члан 2 тачка 3)
10.  извод из Матичне књиге умрлих за 
кандидате без оба родитеља (члан 2. тачка      
4.);
11.  Изјава да студент не прима стипендију 
од других даваоца стипендије (члан 2 
тачка 1-7)
12.   копију текућег рачуна. 

Члан 9
 Корисницима стипендије из члана 2. 
ове Одлуке, стипендија се додјељује по 
једном основу.
  

Члан 10.

 Пријаве на конкурс разматра и ранг 
листу за додјелу стипендија утврђује 
Комисија за додјелу стипендија (у даљем 
тексту: Комисија), коју именује Начелник 
општине из реда запослених, у саставу од три 
члана.
 Комисија одлучује већином гласова 
својих чланова.
 Комисија је дужна да размотри 
пријаве у року од 15 дана од дана затварања 
Конкурса за додјелу стипендија и у истом 
року утврди одвојене прелиминарне ранг 
листе у смислу члана 2. и 3. ове Одлуке.
 Комисија ће коначну ранг листу 
објавити у року од 15 дана од дана 
објављивања прелиминарне ранг листе.
 Прелиминарна и коначна ранг листа 
објављује се на огласној табли општине и 
интернет страници  општине Мркоњић Град.

Члан 11.
 Подносиоци пријава имају право 
приговора на прелиминарну ранг листу која 
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послове по овој Одлуци обављаће Одјељење 
за друштвене дјелатности и Одјељење за 
привреду и финансије.

Члан 18.
 Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о стипендирању 
студената првог циклуса на високошколским 
установама у школској  2013/2014. години
(„Службени гласник општине Мркоњић Град 
„ број 9/12).

Члан 19.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Мркоњић Град".

Број 02-022-124/13                        ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 22.11.2013. године            Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 189. Закона о уређењу 
простора и грађењу ("Службени гласник 
Републике Српске", број 40/13.) и члана 36. 
Статута општине Мркоњић Град  –  
пречишћен текст ("Службени гласник 
општине Мркоњић Град", број: 5/10 и 4/12 ) 
Скупштина општине Мркоњић Град на 10. 
сједници одржаној дана  22.11.2013. године, 
донијела  ј е

О Д Л У К У
о продужењу рока важења

Просторног плана општине 
Мркоњић Град

I
 Овом  Одлуком продужава се рок 
важења Просторног плана општине 
Мркоњић Град (1986-2005. године) који је 
донесен 26. априла 1991. године („Службени 
гласник општине Мркоњић Град“, број: 3/91).

II
 Рок важења Просторног плана 
општине Мркоњић Град (1986-2005. године) 
продужава се до 24.05.2016. године, односно 
до доношења Просторног плана општине 
Мркоњић Град, чија израда је покренута 

Одлуком о приступању изради Просторног  
плана општине Мркоњић Град, број: 02-022-
73/08 („Службени гласник општине Мркоњић 
Град“, број: 5/08).

III
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Мркоњић Град.“

Број 02-022-125/13                        ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 22.11.2013. године            Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 7.  Закона о 
комуналним таксама ("Службени гласник 
Републике Српске", број 4/12) и члана 36. 
Статута општине Мркоњић Град – пречишћен 
текст ("Службени гласник општине Мркоњић 
Град", број: 5/10 и 4/12 ) Скупштина општине 
Мркоњић Град на 10. сједници одржаној дана  
22.11.2013. године, донијела  је

О Д Л У К У
о измјени и допуни Одлуке о комуналним 

таксама

Члан 1.
 У Одлуци о комуналним таксама 
(„Службени гласник општине Мркоњић 
Град“, број: 4/12) у дијелу Тарифа 
комуналних такси, под Тарифним бројем 2, 
тачка 2, и подтачка 1. бришу се.

Члан 2.
 У дијелу Тарифа комуланих такси, под 
Тарифним бројем 2, додаје се тачка 11. која 
гласи:

 „За заузимање јавне површине ради 
постављања дјечијих аутића плаћа се 
комунална такса мјесечно у износу од 50,00 
КМ“.

Члан 3.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Мркоњић Град.“

Број 02-022-126/13                        ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 22.11.2013. године            Миленко Милекић, с.р.

Страна 4, број 8
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На основу члана 10. став 2. Закона о 
накнадама за кориштење природних ресурса 
у сврху производње електричне енергије 
(„Сл.гласник РС“ број: 85/03), Законa о 
измјенама и допунама закона о накнадама за 
коришћење природних ресурса у сврху 
производње електричне енергије („Службени 
гласник РС“ број: 75/10), члана 22. Закона о 
пољопривреди („Службени гласник РС“ број: 
70/06, 20/07, 86/07 и 71/09) и члана 36. 
Статута  општине Мркоњић Град -  
пречишћени текст („Сл. гласник општине 
Мркоњић Град“ број: 5/10 и 4/12), Скупштина 
општине Мркоњић Град нa 10. сједници, 
одржаној дана,  22.11.2013. године донијела 
је

О Д Л У К У 
о измјенама и допунама Програма за 

подстицај привредног развоја општине 
Мркоњић Град у 2013. години

Члан 1.
У Програму за подстицај привредног 

развоја општине Мркоњић Град у 2013. 
години, („Службени гласник општине 
Мркоњић Град“, број: 2/13.) у тачки 4.2.2. 
„ С у ф и н а н с и р а њ е  а к т и в н о с т и  
пољопривредних произвођача“ у дијелу који 
се односи на расподјелу средстава за 
„Производњу вишегодишњих засада воћа“ у 
другој реченици мјесто висине од „50%“ 
треба да стоји „35%“.

У истој тачки поглавље „Подршка 
активностима пољопривредних задруга“ се 
брише и додаје ново поглавље које гласи: 

„Подршка произвођачима млијека 
кроз додјелу лактофриза.
Лактофризи ће бити у власништву Општине 
М р ко њ и ћ  Гр а д ,  а  д од ј е љ и ва ћ е  с е  
пољопривредним произвођачима по указаној 
потреби.
Корисници лактофриза могу бити:

1. Индивидуални пољопривредни 
произвођачи,

2. Регист ровани  пољопривредни  
произвођачи.

Корисници лактофриза морају испуњавати 
сљедеће услове:

1. Пољопривредна дјелатност се обавља 
на подручју општине Мркоњић Град,

2.  Регистровано пољопривредно 

 газдинство (потврда из АПИФ-а),
3. Поврда о откупу млијека (Обрачунска 

листа за млијеко)“.  

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику 
општине Мркоњић Град“.

Број 02-022-127/13                        ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 22.11.2013. године            Миленко Милекић, с.р.

                                                      

Скупштина општине Мркоњић Град, 
рјешавајући по захтјеву Лазендић Јована 
Душана из Подбрда, Мркоњић Град, на 
основу члана 14. Закона о измјенама и 
допунама Закона о стварним правима 
(„Службени гласник РС“, број: 95/11), члана 
4. став 2. Закона о промету непокретности 
(„Службени гласник РС“, број: 95/11), члана 
4. став 2. Закона о промету непокретности 
(„Службени лист СР БиХ“, број: 38/78, 4/89, 
29/90, 22/91. и „Службени гласник Републике 
Српске“, број: 29/94.) и члана 36. Статута 
општине Мркоњић Град - пречишћен текст 
(„Службени гласник општине Мркоњић 
Град“, број: 5/10 и 4/12), на сједници 
одржаној 22.11.2013. године, доноси

О Д Л У К У
о губитку статуса добра у општој 

употреби

Члан 1.
 Утврђује се да је изгубило статус 
непокретности у општој употреби (јавног 
добра) земљиште уписано у п.л.28, к.о. 
Подбрдо, и то к.ч. 30/1-3, у површини од 195 
м2.

Члан 2.
 У катастарском операту у Мркоњић 
Граду, брисаће се до сада извршени упис 
земљишта из члана 1. ове Одлуке као 
некретнина у општој употреби-јавно добро, а 
наведено земљиште ће се уписати као 
државна својина у корист општине Мркоњић 
Град.
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Члан 3.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Мркоњић Град“.

Број 02-022-129/13                        ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 22.11.2013. године            Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 10. став 2. Закона о 
безбједности саобраћаја на путевима 
Републике Српске (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 63/11), члана 4. 
Одлуке о безбједности саобраћаја на 
путевима општине Мркоњић Град („Сл. 
гласник општине Мркоњић Град“ бр. 7/13) и 
члана 36. Статута Општине Мркоњић Град 
(«Сл. гласник општине Мркоњић Град - 
пречишћен текст („Службени гласник 
општине Мркоњић Град“, број: 5/10 и 4/12 
Скупштина општине Мркоњић Град на 10. 
сједници од  22.11.2013. године, донијела је:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Савјета за безбједност 
саобраћаја  на путевима општине 

Мркоњић Град 

I Образује се Савјет за безбједност 
саобраћаја на путевима општине Мркоњић 
Град у саставу:

1.  Дивна Аничић, предсједник 
Савјета

2.    Миленко Милекић, члан
3.    Горан Рољић, члан
4.    Станко Обрадовић, члан 
5.    Дамир Сладојевић, члан
6.    Сњежана Ћусо, члан и
7.   Биљана Чегар, члан и секретар 

Савјета
II   Задаци Савјета су :
а) разматрање питања из области 

безбједности саобраћаја,
б) предлагање мјера за унапређење 

безбједности саобраћаја,
в) давање мишљења на стратешке 

документе,
г )  и н и ц и р а њ е  д о н о ш е њ а  и  

учествовање у изради прописа и других 
аката, a који се тичу безбједности саобраћаја 

у надлежности Општине,
д) давање мишљења на програме, 

планове рада и извјештаје надлежних органа 
управе Општине у области саобраћаја и

ђ) остваривање и подстицање 
координације и сарадње између надлежних 
органа управе општине  и општинских 
субјеката безбједности саобраћаја као што су 
полиција, АМД, школе, дом здравља, станице 
техничког прегледа, предузећа која врше 
одржавање путева и слично.

III  Рад Савјета се финансира из 
средстава планираних у буџету општине

            IV   Ово рјешење ступа на снагу 
даном доношења и биће објављено у 
„Службеном гласнику општине Мркоњић 
Град“. 

Број 02-022-128/13                        ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 22.11.2013. године            Миленко Милекић, с.р.

На основу члана 6. 7. 12. 13. 30. и 34. 
Одлуке о безбједности саобраћаја на 
путевима општине Мркоњић Град («Сл. 
гласник општине Мркоњић Град» бр. 7/13) и 
члана 36. Статута општине Мркоњић Град-  
пречишћен текст („Службени гласник 
општине Мркоњић Град“, број: 5/10 и 4/12, 
Начелник општине д о н о с и 

НАРЕДБУ
о регулисању саобраћаја на подручју 

градског насеља Мркоњић Град

I  УЛИЦЕ СА ПРВЕНСТВОМ ПРОЛАЗА

Члан 1.
 Одређују се улице са првенством 
пролаза и то:
-  Транзитни пут (рег. пут  бр. 412),
- Улица Бораца Српских осим у односу на 

Транзитни пут,
-  Улица Карађорђева осим у односу на улицу 

Давида Штрпца,
- Улица Симе Шолаје осим у односу на 

Транзитни пут и улицу Цара Душана,
-  Улица Давида Штрпца цијелом трасом,
-  Улица Цара Душана (цијелом трасом),
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- Улица Стевана Синђелића (цијелом трасом),
-  Улица Јована Рашковића, осим у односу на 

улицу Симе Шолаје и улицу Бораца 
Српских,

-  Улица Светог Саве осим у односу на улицу 
Јована Рашковића  и   Карађорђеву   улицу,

 - Улица Петра Кочића осим у односу на улицу 
Цара Душана,

-  Улица Лазе Перића осим у односу на улицу 
Петра Кочића,

-  Улица Уроша Дреновића осим у односу на 
улицу Цара Душана,

-  Улица Милоша Обилића и даље пут према 
Густовари осим у односу на улицу Цара 
Душана,

- Радничка улица осим у односу на улицу 
Цара Душана,

-  Улица Матије Гупца осим у односу на улицу 
Цара Душана, Радничку улицу и улицу 
Петра Кочића,

- Улица Милана Будимира осим у односу на 
улицу Бораца Српских и Карађорђеву 
улицу,

- Улица Вука Караџића осим у односу на 
улицу Бораца Српских и Карађорђеву 
улицу,

- Спортска улица осим у односу на улицу 
Бораца Српских, улицу Светог Саве,  и 
улицу Симе Шолаје,

-  Улица Стефана Немање и даље пут према 
Копљевићима осим у односу на Транзитни 
пут,

-  Улица Змај Јовина осим у односу на улицу 
Симе Шолаје и улицу Светог Саве,

-  Улица Павла Џевера осим у односу на улицу 
Симе Шолаје и улицу Цара Душана,

- Трг Краља Петра I Карађорђевића осим у 
односу на улицу Цара Душана.

II  ОГРАНИЧЕЊЕ САОБРАЋАЈА
                                                         

       Члан 2.
 Забрањује се саобраћај свим возилима 
у једном смјеру и то:

 -У улици Симе Шолаје од раскрснице 
са Транзитним путем до Трга Краља 
Петра I Карађорђевића и улице 
Стевана Синђелића,

-У улици Симе Шолаје од раскрснице 
са улицом Васе Пелагића  до 
раскрснице са улицом Стевана 
Синђелића и Трг Краља Петра I 

Карађорђевића.
 -У улици Јована Рашковића од улице 

Бораца Српских до улице Светог 
Саве,

 -У Спортској улици од улице Светог 
Саве до улице Бораца Српских,

 -Трг Краља Петра I Карађорђевића од 
раскрснице са улицом Цара Душана и 
Давида Штрпца до Карађорђеве 
улице, осим у изузетним приликама,

 -У улици Хајдук Вељка од улице 
Стевана Синђелића до улице Павла 
Џевера,                            
Изузетно од става 1. овог члана 

дозвољава се саобраћај у оба смјера 
путничким моторним возилима у улици Симе 
Шолаје од улице Транзитни пут до улице 
Радојке Лакић.
 Забрањује се саобраћај свим возилима 
у оба смјера у улици Светог Саве од 
Карађорђеве улице до улице Јована 
Рашковића у периоду од 01.06. до 30.09. у 
времену од 18,00 до 22,00 часа.
 Забрањује се саобраћај свим возилима 
у оба смјера у улици Милана Будимира од 
раскрснице са улицом Илинданском (силос) 
до излаза на Магистрални пут М-5, осим 
возила станара.

Члан 3.
            Забрањује се саобраћај свим теретним 
возилима и тракторима на подручју цијелог 
градског насеља осим Транзитног пута 
(Регионални пут Р-412). 
           Забрана саобраћаја из претходног става 
се не односи на возила која улазе и излазе из 
града због утовара и истовара.
 Забрањује се саобраћај свим теретним 
возилима  на  Тргу  Краља Пет ра  I  
Карађорђевића, осим возила која врше 
снабдијевање пословних објеката у периоду 
од 07-10 часова радним даном и суботом и то 
искључиво за возила чија укупна маса не 
прелази 3,5 тоне.
 Забрањује се саобраћај свим возилима 
на локалним путевима чија укупна маса 
прелази 7,5 тона.
 Забрањује се саобраћај свим теретним 
возилима која вуку прикључно возило на 
подручју цијелог градског насеља осим 
Транзитног пута, дијела ул. Цара Душана (од 
сточне пијаце до ул Петра Кочића) и ул. Петра 
Кочића.
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О мјерама забране из става 5. овог 
члана неће се постављати посебни 
саобраћајни знаци забране а о њеном 
извршењу стараће се надлежни органи 
општине, тако што ће писмено обавијестити 
све превознике о мјерама забране из 
претходног става.

Члан 4.
            Забрањује се саобраћај аутобусима на 
подручју цијелог градског насеља осим  
Транзитног пута, улици Бораца Српских од 
Транзитног пута до аутобуске станице, улици 
Цара Душана од  Транзитног пута до улице 
Петра Кочића, улици Петра Кочића, улици 
Милоша Обилића и улици Стефана Немање. 

Члан 5.
 Забрањује се саобраћај запрежним 
возилима на подручју цијелог  градског 
насеља осим Транзитног пута, улици Цара 
Душана од улице Транзитни пут до улице 
Петра Кочића, улици Петра Кочића, улици 
Стефана Немање и улици Милоша Обилића.

III ПАРКИНГ ПРОСТОР

Члан 6.
 Као паркинг простор на подручју 
градског насеља Мркоњић Град одређује се:
 
 -  Трг Краља Петра I Карађорђевића,
 -  Улица Симе Шолаје са десне стране 
у правцу кретања возила и изнајмљени 
паркинг простор „ХЕ на Врбасу“,
 - Улица Светог Саве (простор 
културног центра, поште и банке),
 -  Карађорђева улица (хотел),
 - Улица Јована Рашковића од улице 
Светог Саве до улице Бораца Српских са 
десне стране,
 - Улица Његошева (простор иза зграде 
ШГ „Лисина“ и улаз на градску Тржницу),
 -  Ул и ц а  Б о р а ц а  С р п с к и х  од  
Транзитног пута до бензинске пумпе и 
простор испред зграде СЈБ и Центра за 
социјални рад,
  - Улица Николе Тесле (простор испред 
стамбених зграда),
 - Улица Светог Николе (простор испод 
зграде банке, ХЕ на Врбасу и поште),
 - Улица Цара Душана (простор испред 
стамбених зграда),

 - Улица Јована Цвијића (простор 
испред стамбених зграда и спортске 
дворане).    

IV  ЗАУСТАВЉАЊЕ И ПАРКИРАЊЕ

Члан 7.
  Забрањује се заустављање и 
паркирање свим возилима на моторни погон 
са обе стране улице у:

 -  Улици Бораца Српских од 
Транзитног пута до Карађорђеве улице,

- Трг Краља Петра I Карађорђевића од 
зграде СО до улице Симе Шолаје,

- Улици Стевана Синђелића од улице 
Симе Шолаје до улице Хајдук Вељка,

- Улици Јована Рашковића од улице 
Симе Шолаје до улице Јована Цвијића.

- Улици Павла Џевера од улице Симе 
Шолаје до улице Хајдук Вељка,
 - Улици Светог Саве осим издвојеног 
паркинг простора код културног центра, 
поште и банке,
 - Улици Давида Шрпца,
 - Улици Светог Николе осим означеног 
паркинг простора.

Члан 8.
Забрањује  с е  з ауст ављање  и  

паркирање свим возилима на моторни погон 
у:        
  - Улици Симе Шолаје од улице 
Стевана Синђелића до улице Цара Душана са 
лијеве стране осим означеног паркинг 
простора испод Робне куће, 
 - Улици Симе Шолаје од улице 
Стевана Синђелића до Транзитног пута са 
лијеве стране.
 

Члан 9.
 Забрањује се паркирање у: 
 - Карађорђевој улици са обе стране
- Улици Цара Душана са обе стране,

 - Улици Јована Рашковића од улице 
Светог Саве до улице Симе Шолаје са обе 
стране,

- Улици Његошевој од Градске 
тржнице до куће Милановић Ђуре са обе 
стране,

- Улици Матије Губца са обе стране,
- Улици Петра Кочића од улице Цара 

Душана до краја улице са десне стране, 
- Улици Стефана Немање са обе 

Страна 8, број 8



22.11.2013. Број 8 Страна 9

стране,
-Улици Милана  Будимира  од  

Карађорђеве улице до улице Илинданске са 
лијеве стране.

Члан 10.
Поред случајева наведених у члану 73. 74. и 
75. Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ («Сл. гласник 
БиХ» бр. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 и 
18/13), заустављање и паркирање возила 
забрањује се и на следећим саобраћајним 
површинама:
- на простору резервисаном за заустављање 
и паркирање других возила,
- на зеленој површини, плочницима као и на 
макадамској или земљаној површини која 
није намијењена за паркирање возила и 
прописно обиљежена саобраћајним знаком 
као јавно паркиралиште,
- у пјешачкој зони,
- на свим другим површинама на којем возило 
угрожава безбједност саобраћаја или омета 
нормално одвијање саобраћаја.

V ОГРАНИЧЕЊЕ БРЗИНЕ КРЕТАЊА

Члан 11.
  На свим улицама на подручју општине 
Мркоњић-Град брзина кретања се ограничава 
до 40 км/сат.
 На локалним путевима на подручју 
општине Мркоњић Град брзина кретања се 
ограничава до 40 км/сат.

Члан 12.
  Брзина кретања ограничава се на 30 
км/сат у :
 - Улици Симе Шолаје,
 - Улици Његошевој у оба правца.
 - Улици Уроша Дреновића у оба правца.
 - у зони школа на локалним путевима

VI ДЕПОНОВАЊЕ И ЧУВАЊЕ 
ПРЕМЈЕШТЕНИХ ВОЗИЛА

Члан 13.
            Мјесто за депоновање и чување 
премјештених возила, затечених и 
паркираних на забрањеном мјесту, одређује 
се у кругу СЈБ Мркоњић Град и Центра за 
социјални рад. 

VII ОБУЧАВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА 
ВОЗАЧЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Члан 14.
       За  почетак обуке кандидата за 
у п р а в љ а њ е  м ото р н и м  в о з и л и м а  у  
практичном управљању одређује се уз 
сагласност власника терена посебно уређен 
полигон у ул. Симе Шолаје (код помоћног 
игралишта) и пут Рогољи-Кула. 
 Стално се забрањује обука кандидата 
за возаче моторних возила категорије C, CE, 
D и DE и поткатегорије C1, C1E, D1 i D1E у 
времену од 07-15 часова у следећим улицама:
 Улица Бораца Српских (од раскрснице 
са Транзитним путем до Карађорђеве улице), 
ул. Карађорђева, Трг Краља Петра I 
Карађорђевића, ул. Стевана Синђелића, ул. 
Давида Штрпца, ул. Светог Саве, ул. Цара 
Душана, (од раскрснице са улицом Давида 
Штрпца до ул. Петра Кочића), ул. Јована 
Рашковића, ул. Симе Шолаје (од раскрснице 
са ул. Цара Дуашана до ул. Радојке Лакић), ул. 
Милана Будимира, ул. Јована Цвијића, ул. 
Змај Јовина, Спортска улица, Његошева 
улица, ул. Хајдук Вељка и ул. Павла Џевера.
 Изузетно од става 2. овог члана 
дозвољава се обука кандидата за возаче 
моторних возила категорије C, CE, D и DE и 
поткатегорије C1, C1E, D1 i D1E викендом и 
радним даном од 15 до 20 часова 
једносмјерно на улазу у град са Транзитног 
пута (раскрсница Транзитни пут-улица 
Бораца Српских) у улици Бораца Српских (од 
раскрснице са Транзитним путем до 
Карађорђеве улице), Карађорђевој улици (од 
раскрснице са улицом Бораца Српских до 
улице Светог Саве), улици Давида Штрпца и 
улици Цара Душана (од раскрснице са 
улицом Давида Штрпца до улице Петра 
Кочића). 
 Забрана обуке из става 2. овог члана 
односи се и на забрану обуке возача моторних 
возила категорије «B», «B1» и «BЕ» 
понедељком од  08 до 15 часова.   
    

Члан 15.
 У улицама из члана 14 ове Наредбе 
забрањује се паркирање возила којима се 
врши обука.  

Члан 16.
 У улицама у којима је забрањено 
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обучавање и полагање практичног дијела 
возачког испита, о забрани се неће 
постављати посебни саобраћајни знакови 
нити додатне табле обавјештења. 

О извршењу става 1. овог члана 
стараће се надлежни органи општине, тако 
што ће писмено обавијестити све ауто-
школе о улицама у којима је забрањено 
обучавање кандидата у практичном 
управљању моторним возилима.

XIII ПОСЕБНЕ МЈЕРЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ

Члан 17.
 На раскрсници улица Транзитни пут и 
Бораца Српских, Транзитни пут и Симе 
Шолаје и раскрсници улица Карађорђева и 
Светог Саве саобраћај регулисати помоћу 
семафора.
 Уградити заштитну одбојну ограду у 
улици Бораца Српских од Спортске улице до 
Транзитног пута са лијеве стране и улици 
Милоша Обилића од улице Цара Душана са 
десне стране у дужини од 240 метара и у ул. 
Хајдук Вељка у дужини од 50 м.
 На градским саобраћајницама и на 
локалним путевима у непосредној близини 
школа уградити посебне објекте  на путу ради 
смањења брзине кратања возила.                         
 Поставити саобраћајно огледало у 
улици Бораца Српских (изнад мезара).
 Одређује се исцртавање свих 
елемената хоризонталне сигнализације 
(пјешачки прелази, паркинг мјеста, 
средишње линије и остале ознаке на 
коловозу) у улицама: Трг Краља Петра I 
Карађорђевића, Транзитни пут, Бораца 
Српских, Карађорђевој, Стевана Синђелића, 
Светог Саве, Симе Шолаје, Цара Душана, 
Давида Штрпца, Милана  Будимира,  Јована 
Рашковића, Петра Кочића, Лазе Перића, 
Јована Цвијића, Светог Николе, Николе Тесле 
и Његошевој.  
        На улазу у Спортску улицу код 
Аутобуске станице одређује се постављање 
саобраћајног знака опасности «опасна 
низбрдица 10%».
 У улици Бораца Српских на платоу 
аутобуске станице одређује се исцртавање 
хоризонталне сигнализације за такси 
стајалиште уз ограду мезара.

О д р е ђ у ј е  с е  о б и љ е ж а в а њ е  
вертикалне сигнализације за такси 

стајалиште Аутобуска станица и Зборички 
мост.
На оба излаза са простора аутобуске станице 
на улицу Бораца Српских  поставити 
саобраћајни знак «забрањено заустављање и 
паркирање». 
На раскрсници улице Светог Саве и улице 
Јована Рашковића (из правца улице Светог 
Саве)  по ставити саобраћајни знак  
«забрањено полукружно окретање».
На улазу у круг Дома здравља са обе стране 
поставити саобраћајни знак «забрањено 
паркирање» са допунском ознаком «осим 
возила хитне помоћи».
Поставити физичку препреку – заштитну 
ограду на улазу са Магистралног пута М-5 ка 
насељу Каменица у улицу Вука Караџића.
Поставити пјешачке ограде на мостовима и 
пропустима у ул. Цара Душана (мост Ријека и 
Збориште), ул. Радојке Лакић (мост Брешин 
Поток), ул. Цара Лазара (мост Брешин Поток) 
и ул. Симе Шолаје (мост Црљеница).

IX   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Члан 18.
О извршењу ове Наредбе стараће се 
надлежни Општински органи, комунална 
полиција, саобраћајни инспектор и  Станица 
за безбједност саобраћаја Мркоњић Град.

Члан 19.
Даном ступања на снагу ове Наредбе престаје 
да важи Наредба број: 01-345-270/08 од 
23.06.2008. године те Наредбе о измјенама и 
допунама Наредбе бр. 01-345-24/10 од 
20.04.2010.год., 01-345-52/10 од 01.07.2010. 
год.,  01-345-85/10 од 04.11.2010. год., 01-345-
34/11 од 04.05.2011. год., 01-345-23/12 од 
16.03.2012. год., 01-345-88/12 од 10.09.2012. 
год., 01-345-91/12 од 12.09.2012. год., 01-345-
75/13 од 22.08.2013. год. и 01-345-92/13 од 
24.09.2013. године.

Члан 20.
Ова Наредба ступа на снагу даном доношења 
а биће објављена у Службеном гласнику 
општине Мркоњић Град.

Број:01-345-140/13     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 03.12.2013.год.      Дивна Аничић,с.р.   
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На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи («Сл.Гласник РС» бр. 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 53. Статута општине  
Мркоњић Град («Сл.гласник општине 
Мркоњић Град» бр. 5/10 и 14/12) и члана 18. и 
21. Одлуке о безбједности cаобраћаја на 
путевима општине Мркоњић Град,  
(«Сл.гласник општине Мркоњић Град» бр. 
7/13), Начелник општине,  д о н о с и

П Р А В И  Л  Н  И  К
о условима, начину коришћења, 
организацији и начину наплате 

паркирања на јавним паркиралиштима 
на подручју градског насеља 

Мркоњић Град

Члан I.
 Овим Правилником утврђују се 
услови, начин коришћења, организација и 
начин наплате паркирања возила на јавним 
паркиралиштима (у  даљем тексту:  
паркиралишта) на подручју градског насеља 
Мркоњић Град.

                                                                          
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 физичким препрекама 
затворити.
 З а т в о р е н а  п а р к и р а л и ш а  с у  
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 З.
 Паркиралишта морају бити означена 
саобраћајном сигнализацијом у складу са 
прописима о безбједности саобраћаја на 
путевима.
 Паркиралишта, на којима се врши 
наплата паркирања, морају имати ознаку о 
времену наплате паркирања, цијени и 
допуштеном времену паркирања.

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 чл. 9. Закона о основама 
безбједности саобраћаја,  возило на 
паркиралишту задржава, односно паркира, 
дуже од 5 минута.
                                                                            

Члан 6.
 В р и ј е м е  п а р к и р а њ а  н а  
паркиралиштима на којима се врши наплата 
може се временски ограничити.

Члан 7.
 Наплата паркирања са временским 
ограничењем врши се на отвореним 
паркиралиштима у следећим улицама:

- Трг Краља Петра I Карађорђевића, 
- Симе Шолаје (од Раскрснице са 

улицом Васе Пелагића до ул. Николе 
Пашића и уступљени паркинг од 
стране ЗП „Хидроелектране на 
Врбасу“ АД М. Град),   

- Светог Саве (Културни Центар, 
Пошта и Банка), 

- Јована Рашковића (од раскрснице са 
улицом Светог Саве до улице Бораца 
Српских) 

 Н а п л а т а  п а р к и р а њ а  н а  
паркиралиштима из става 1. овог члана врши 
се радним даном у времену од 7,00 до 21,30 
часова и суботом у времену од 7,00 до 16,00 
часова. 
 Наплата паркирања неће се вршити 
недјељом.   

Члан 8.
 Ц и ј е н а  п а р к и р а њ а  н а  
п а р к и р а л и ш т и м а  с а  в р е м е н с к и м  
ограничењем је:
 -  У времену од 7,00 до 21,30 часова 

0,50 KM за први час паркирања, a 
1,00 KM за сваки наредни час 
паркирања.

 - Цјелодневна карта за паркирање 
износи 4,00 КМ

 -   Цијена мјесечне паркинг карте, која 
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се може користити на свим паркиралиштима, 
износи 55,00 KM, a годишње 550,00 KM.
 -   Цијена повлашћене карте за станаре 

зграда износи 5,00 КМ мјесечно 
или 50,00 КМ годишње.

 -  Цијена резервисаног паркинг мјеста 
износи 55,00 КМ мјесечно или 
550,00 КМ годишње.

Члан 9.
 Паркинг карта има ознаку општине 
Мркоњић Град, серијски број, те друге 
знакове којима се обиљежава година, дан, 
мјесец, вријеме коришћења паркинга и 
цијена.

Члан 10
 Корисник паркиралишта унапријед 
плаћа накнаду за планирано  вријеме 
паркирања путем паркинг аутомата.

Члан 11
 Код аутоматске наплате корисник 
паркиралишта, количином убачених 
кованица у аутомат, одређује дужину 
плаћеног паркирања и купљену паркинг 
карту истиче на видно мјесто испод предњег 
вјетробранског стакла

Члан 12
 П р а в и л н о с т  к о р и ш ћ е њ а  
паркиралишта (истицање паркинг карте, 
вријеме задржавања и чување листића), као и 
контролу паркирања на другим јавним 
површинама контролишу овлашћени 
радници паркинг службе општине Мркоњић 
Град, у складу са овлашћењима.

Члан 13
 Корисник паркиралишта чини 
повреду одредаба општих услова коришћења 
п а р к и р а л и ш т а  п р о п и с а н и х  о в и м  
Правилником:  
- ако је паркирао возило дуже од 5 минута а 
није платио накнаду за паркирање,                                                                                                                                                        
- ако прекорачи допуштено вријеме 
паркирања,
- ако не истакне паркинг карту са унутарње 
стране вјетробранског стакла.
 Корисником паркиралишта сматра се 
возач или власник возила који је евидентиран 
у одговарајућим евиденцијама Министарства 
унутрашњих послова.

Члан 14
 За прекорачење допуштеног времена 
паркирања плаћа се накнада у износу од 10,00 
КМ, а за неистицање паркинг карте плаћа се 
наканада 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, те га на 
одговарајући начин причвршћује на возило.
 Корисник паркирања дужан је 
поступити по примљеном налогу и платити 
накнаду.
 Ако корисник паркирања не плати 
накнаду покренуће се одговарајући 
прекршајни поступак.

Члан 15.
 Комунални полицајац ће одредити да 
се возило премјести на друго мјесто ако је оно 
заустављено или паркирано супротно 
одредбама чл. 73., 74. и 75 . Закона о основама 
безбједности саобраћаја на путевима у БиХ и 
супротно одредбама чл. 20. Одлуке о 
безбједности саобраћаја на путевима  
општине Мркоњић Град („Сл. гласник 
општине Мркоњић Град“ бр 7/13, у даљем 
тексту: Одлука)
 Ако из било којих разлога није у 
могућности да изврши премјештање возила, 
комунални полицајац или радник на 
контроли наплате паркирања ће одредити да 
се изврши блокирање возила направом за 
блокирање точкова:
 1. ако је возило паркирано супротно 
одредбама члана 73.,74. и 75. Закона о 
основама безбједности саобраћаја на 
путевима БиХ.
 2. ако је возило паркирано на 
паркиралишту на којем је организована 
наплата, а власник, односно корисник, возила 
није платио накнаду за паркирање, није 
истакао паркинг карту или је важност исте 
истекла.
 3. ако је возило паркирано супротно 
одредбама чл. 20. става 1.  тачка 1. до 8. 
Одлуке.
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 У случају да се не изврши блокирање 
возила направом за блокирање точкова у 
складу са ставом 2. тачка 1. до 3. овог члана, 
радник на контроли наплате паркирања ће 
с ач и н и т и  с л у ж б е н у  з а б и љ е ш к у  и  
фотографисати возило у сврху доказа, те исту 
доставити комуналној полицији ради 
покретања одговарајућег прекршајног 
поступка.    

Члан 16.
 Послове блокирања возила врше 
овлашћени радници паркинг службе 
општине.
 Послове премјештања возила врши 
МУП или друго правно или физичко лице које 
овласти МУП.

Члан 17.
 По утврђеном прекршају односно 
учињеној повреди општих услова, комунални 
полицајац, односно радник на контроли 
наплате паркирања, издаје налог за 
премјештање или блокирање возила.
 Поступак премјештања возила сматра 
се започетим када је започето дизање возила 
на возило «паук».
 Поступак блокирања точкова возила 
сматра се започетим када је започето 
постављање направе за блокирање на точкове 
возила.
 Приликом премјештања, односно 
блокирања, возило се снима фотографским 
апаратом, у сврху доказивања учињеног 
прекршаја, односно повреде општих услова, 
као и стања самог возила.

Члан 18.
 Код блокирања возила овлаштени 
радник паркинг службе је дужан да на предње 
вјетробранско стакло возила стави 
наљепницу да је возило блокирано са 
упутама шта возач мора учинити.
 Текст наљепнице је на српском, 
(ћирилица, латиница), енглеском и њемачком 
језику.           

Члан 19.
 Трошкове премјештања возила на 
друго мјесто и накнаду за смјештај тих 
возила, као и трошкове блокирања и 
деблокирања возила, сноси власник, односно 
корисник возила.
 Штете на возилу настале за вријеме
премјештања возила и за вријеме чувања на                                                                                                                                                                     

депонији сноси установа која је извршила 
премјештање возила, а штете настале 
приликом блокирања и деблокирања  возила 
сноси општина Мркоњић Град.   

Члан 20.
          Цијена премјештања и чувања возила 
на депонији износи:
а/ премјештање возила на депонију и 
лежарина до 24 сата ..........................70,00 КМ
б/ започето премјештање ................35,00 КМ
ц/ чување возила на депонији по дан................
.............................................................10,00КМ
 
 Цијена блокирања и деблокирања 
возила износи:
а/ блокирање и деблокирање камиона, 
аутобуса, прикључног возила и радног строја 
............................................................ 50,00 КМ
б/ блокирање и деблокирање путничких 
возила, осим на паркиралишту под наплатом 
............................................................40,00 КМ
ц/ блокирање и деблокирање возила на 
паркиралишту под наплатом............30,00 КМ
д/ 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 набавци нове направе.

Члан 21.
За паркирање возила инвалида 

осигурава се одређен број паркинг мјеста.
На паркинг мјестима из претходног 

става се не плаћа накнада за паркирање ако 
лица посједују паркинг карту за инвалидне 
особе издату од стране Одсјека за саобраћај и 
паркинге.

Члан 22.
 Право на добијање паркинг карте за 
инвалидне особе остварују:

- инвалиди I и II категорије са 100% 
инвалидитета,

- инвалиди III категорије са више од 
9 0 %  и н в а л и д и т е т а  д о њ и х  
екстримитета ,

- инвалиди IV категорије са више од 
8 0 %  и н в а л и д и т е т а  д о њ и х  
екстремитета,

- све врсте плегија без обзира на 
настанак инвалидитета уколико је 
инвалидност доњих екстремитета 
80% и више,

- д јечија  парализа ,  церебрална  
п а р а л и з а ,  м ул т и п л е с к л е р о з а ,  
Перкинсонова болест, ампутација 
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доњих екстремитета гдје је дио органа за 
кретање оштећен 70% и више,

- слијепа лица,
- тежа и тешка ментална ретардација,
- дистрофија и остала неуро мишићна 

обољења доњих екстремитета 80% и 
више,

- родитељи и старатељи особа са 
инвалидитетом наведених дијагноза, 
али само за потребе и уз присуство 
особе која је то право остварила.

                                  
Члан 23.

 Приликом кориштења паркинг карте 
за инвалидне особе , лице које је остварило 
право на добијање ове карте мора бити 
присутно у возилу.

Против лица која злоупотријебе 
паркинг карту за инвалидне особе подузеће се 
мјере одузимања исте.

                                                                                                          
Члан 24.

Захтјев за издавање паркинг карте за 
инвалидне особе подноси инвалидно лице 
или старатељ.

Уз захтјев за издавање паркинг карте 
за инвалидне особе заинтересовано лице 
прилаже љекарско увјерење о инвалидности, 
копију личне карте, фотографију корисника и 
потврду о власништву возила које користи 
инвалидно лице.

                                                             
Члан 25.

Паркинг карта за инвалидна лица се 
издаје на основу претходно поднесеног 
захтјева и садржи: податке о кориснику, 
односно лицу које остварује право, 
ф о т о г р а ф и ј у  к о р и с н и к а ,  о б л и к  
инвалиидитета, серијски број карте, 
регистарску ознаку возила и упутство о 
коришћењу инвалидске карте.

Члан 26.
 Власницима стамбених објеката у 
улицама на којима се врши наплата 
паркирања, ако немају других простора за 
паркирање, може се, под повољнијим 
условима, одобрити коришћење мјеста за 
паркирање, а на основу претходно 
поднесеног захтјева.
 Лицима из претходног става издаје се 
повлашћена карта за станаре. 
Повлашћена паркинг карта може се издати 
искључиво за возила у својини подносиоца 

захтјева или на основу пуномоћи за 
управљање туђим возилом.

За један стан или једну кућу издаје се 
само једна повлашћена карта са роком 
важности до годину дана.
 Пребивалиште се доказује личном 
картом, односно потврдом о пријави 
п р е б и ва л и ш т а  с а  т ач н ом  а д р е с ом  
подносиоца захтјева, која мора гласити на 
адресу наведену у захтјеву.
 Повлашћена карта за станаре важи 
само за улицу или простор за који је издата и 
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.

Члан 27.
 Наплате паркирања ослобођена су 
службена возила Министарства унутрашњих 
послова, хитне помоћи и ватрогасна возила, 
за вријеме интервенције.
 Наплате паркирања ослобођена су и 
службена возила општине Мркоњић Град, ако 
немају других услова паркирања.

                                                                                 
Члан 28.

 Правна и физичка лица могу 
користити годишње и мјесечне паркинг 
карте.
 Број годишњих, односно мјесечних 
паркинг карти не може пријећи 20% 
расположивог броја постојећих паркинг 
мјеста са аутоматском наплатом.
 Изузетно, када се оцијени да је то 
могуће и потребно, за власнике годишње 
карте се може извршити резервација и 
обиљежавање паркинг мјеста за важећи 
период.
 Годишња и мјесечна паркинг карта 
може се користити само за возило за које је 
издата.    

Члан  29.
 Заинтересованом правном или 
физичком лицу,  може се одобрити 
ко р и ш ћ е њ е ,  од н о с н о  р е з е р в и с а њ е  
паркиралишта или његовог дијела уз 
надокнаду која важи за издату мјесечну или 
годишњу паркинг карту. 

Члан 30.
 Годишња и мјесечна паркинг карта 
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садржи: име и грб општине Мркоњић Град, 
регистарски број возила за које се издаје 
карта, серијски број, годину, односно годину 
и мјесец за који се карта издаје.

Члан 31.
 Годишњу, односно мјесечну паркинг 
карту корисник је дужан истакнути на видном 
мјесту испод предњег вјетробранског стакла.

Члан 32.
 Возило с годишњом, односно 
мјесечном паркинг картом може бити 
временски неограничено паркирано на свим 
паркиралиштима на којима се врши наплата.

Члан 33.
 На паркиралиштима на којима је 
уведена наплата искључено је чување возила, 
те одговорност за настала оштећења или 
крађу.

Члан 34.
 Наплату и контролу паркирања 
обављаће овлашћени радници паркинг 
службе општине Мркоњић Град, који морају 
имати пластифициране идентификационе 
легитимације, на којима је исписан Грб 
општине Мркоњић Град, серијски број, име и 
презиме и фотографија овлашћеног радника.

Наплату и контролу паркирања као и 
контролу рада радника паркинг службе 
вршиће шеф одсјека за саобраћај и паркинге, 
комунална полиција  и саобраћајни 
инспектор.

Лица из става 2. овог члана, ће 
затечено стање о извршеној контроли и 
предузетим мјерама,  констатовати 
службеном забиљешком.

Члан 35.
 Даном ступања на снагу Овог 
Правилника престају да важе одредбе 
Правилника о условима, начину коришћења, 
организацији и начину наплате паркирања на 
јавним паркиралиштима на подручју 
градског насеља Мркоњић Град («Сл. гласник 
општине Мркоњић Град» бр. 6/08) те 
Правилник о измјенама и допунама 
Правилника («Сл. гласник општине 
Мркоњић Град» бр. 5/11 и 4/13).

Члан 36.
 Овај Правилник ступа на снагу даном 

          

доношења, а биће објављен у Службеном 
гласнику општине Мркоњић Град.

Број:01-345-141/13     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 03.12.2013.год.      Дивна Аничић,с.р.   
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