
 На основу члана 32. Статута Града Бањалука („Службени гласник Града Бањалука“, бр. 25/05, 30/07, 17/12, 
20/14 и 39/16) и члана 22. Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима Града Бања Лука („Службени гласник Града 
Бања Лука“, број 20/17), Градоначелник Града Бања Лука, доноси 
 

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

начину наплате и контроле паркирања на јавним паркиралиштима на којима је уведена наплата паркирања 
на подручју Града Бања Лука 

 
Члан 1. 

 
 Овим правилником утврђују се услови, начин коришћења, организација, начин наплате и контрола 
паркирања возила на јавним паркиралиштима на којима је уведена наплата паркирања (у даљем тексту: паркиралишта) 
на подручју Града Бања Лука.  

 
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.  
 Затворена паркиралишта су паркиралишта која се у циљу контроле улаза и излаза возила могу физички 
затворити, а да се не омета саобраћајни ток.  
 Паркиралишта могу бити стална и привремена.  

 
Члан 3. 

 
 Паркиралишта морају бити означена сабраћајном сигнализацијом, у складу са прописима из области 
саобраћаја и путева.  
 Паркиралишта на којима се врши наплата паркирања морају имати ознаку о времену наплате паркирања, 
цијени, ознаку зоне као и бројеве телефона за плаћање путем СМС-а.  

Члан 4. 
 
 Наплата паркирања врши се на затвореним паркиралиштима; Галерија, Зенит, Тржница, Палас, Аутобуска 
станица 1, Аутобуска станица 2, Кастел, Шопинг, Малпрех – Видовданска, Парк „Младен Стојановић“, Краља Петра 
Првог Карађорђевића, Владике Платона, Медицинска електроника, Булевар цара Душана, Алеја Светог Саве-Стара 
пекара, Аква парк, Крајина, Солунска, Светозара Марковића, Михајла Пупина, Трг Републике Српске, Равногорска, 
Драгише Васића, Гундулићева, Масарикова, Тина Ујевића, Стевана Мокрањца, Градски мост и на отвореним 
паркиралиштима у улицама; Бана  Лазаревића, Српска, Краља Алфонса XIII, И.Ф. Јукића, Јеврејска, Марије Бурсаћ, 
Милана Тепића, Саве Мркаља, Бранка Радичевића, Грчка, Николе Тесле, Симе Шолаје, Здравка Челара, Гајева, Симе 
Матавуља, Ђуре Даничића, Војводе Момчила, Бранка Мајсторовића, Браће Мажар и мајке Марије, Меше Селимовића, 
Змај Јовина, Драге Малића, М.Тепића-Парк „Петра Кочића“ и Патријарха Макарија Соколовића, Васе Пелагића, 
Николе Пашића, Браће и сестара Глумац, Книнска, Браће Пантића, Петра Кочића, Јована Дучића, Краља Петра II 
Карађорђевића - Др Младена Стојановића, Гавре Вучковића, Браце Поткоњака, Бранка Ћопића, Академика Јована 
Сурутке, у јавним гаражама у улици Алеја светог Саве блок Д и Видовданској и на аутобуском терминалу Малта. 
 Радно вријеме је:  

 на свим паркиралиштима сваким радним даном од 7.00 до 21.00 час, а суботом од 7.00 до 16.00 часова,  
 на паркиралиштима Тржница, Кастел, Палас, улица Здравка Челара, Ђуре Даничића и Гајева улица и недјељом 

од 07.00 до 16.00 часова, 
 у јавним гаражама у Алеји светог Саве блок „Д“ и Видовданској је од 00.00 до 24.00 часова сваким даном и  
 на аутобуском терминалу Малта од 6.00 до 22.00 часа сваким даном. 

Члан 5. 
 
 Паркиралишта се разврставају у сљедеће тарифне зоне: 
 
 I – 0 (нулта) тарифна зона обухвата: 
 а) затворена паркиралишта: Галерија, Палас. 
 б) отворена паркиралишта: Гајева, И.Ф. Јукића, Иве Лоле Рибара, М. Тепића - Парк „Петра Кочића“, Српска 
(дио од Трга српских владара до И.Ф.Јукића). 
 
 II – 1. (прва) тарифна зона обухвата: 
 а) затворена паркиралишта: Зенит, Краља Петра Првог Карађорђевића, Тржница. 
 б) отворена паркиралишта: у улицама Бана  Лазаревића, Српска (дио од И.Ф.Јукића до Гавре Вучковића), 
Краља Алфонса XIII, Симе Шолаје, Иве Лоле Рибара, Јеврејска, Ђуре Даничића. 
 
 III – 2. (друга) тарифна зона обухвата:  



 а) затворена паркиралишта: Аутобуска станица 1, Аутобуска станица 2, Кастел, Малпрех – Видовданска, 
Парк „Младен Стојановић“, Владике Платона, Шопинг, Булевар цара Душана, Алеја светог Саве, Аква парк, Крајина, 
Солунска, Светозара Марковића, Михајла Пупина, Трг Републике Српске, Равногорска, Драгише Васића, Медицинска 
електроника,  Гундулићева,  Масарикова, Тина Ујевића, Стевана Мокрањца, јавна гаража Видовданска, Градски мост. 
 б) отворена паркиралишта: у улицама Марије Бурсаћ, Милана Тепића, Саве Мркаља, Бранка Радичевића, 
Грчка, Николе Тесле, Здравка Челара, Војводе Момчила, Симе Матавуља, Бранка Мајсторовића, Браће Мажар и мајке 
Марије, Меше Селимовића, Змај Јовина, Драге Малића, Патријарха Макарија Соколовића, Васе Пелагића, Николе 
Пашића, Браће и сестара Глумац, Книнска , Браће Пантића, Петра Кочића, Јована Дучића, Краља Петра II 
Карађорђевића - Др Младена Стојановића, Мише Ступара, Бранка Ћопића, Академика Јована Сурутке, Гавре 
Вучковића, Браце Поткоњака. 
 

Члан 6. 
 
 Цијена паркирања на паркиралиштима у 0. (нултој) тарифној зони је 1,00 КМ за сваки започети час 
паркирања, с тим да најдуже вријеме трајања паркирања износи 2 (два) везана часа, након чега возило мора напустити 
0. (нулту) тарифну зону на минимално 1 (један) час. 
 Цијена паркирања на паркиралиштима у 1. тарифној зони је 1,00 КМ за сваки започети час паркирања, а 
цјелодневна карта за паркирање износи 5,00 КМ.  
 Цијена паркирања на паркиралиштима у 2. тарифној зони је 0,50 КМ за сваки започети час паркирања, а 
цјелодневна карта за паркирање износи 3,00 КМ.  
 Цијена паркирања аутобуса на паркиралишту аутобуски терминал Малта је 1,00 КМ, ако се паркирање врши 
на основу блока карата купљених у Одсјеку за саобраћај,  а 3,00 КМ за карту купљену у наплатној кућици на самом 
паркиралишту. Карта важи за један улазак аутобуса на паркиралиште, а плаћања су ослобођени аутобуси на 
приградским линијама за које превозник има потписан Уговор са Градом. 
 
 Цијена паркирања у јавној гаражи у Алеји светог Саве блок „Д“ износи:  

- 1,00 КМ за сваки започети час паркирања,  
- 5,00 КМ дневна карта, важи 24 сата од времена куповине,  
- 20,00 КМ петодневна карта,  
- 40,00 КМ десетодневна карта,  
- 60,00 КМ петнаестодневна карта,  
- 100,00 КМ мјесечна карта,  
- 250,00 КМ тромјесечна карта,  
- 1000,00 КМ годишња карта.  
- цијена паркирања за мотоцикле износи пола цијене од горе наведених цијена паркирања у наведеној јавној 

гаражи. 
 

Члан 7. 
 
 Цијена мјесечне паркинг карте, која се може користити на свим паркиралиштима, осим у 0. (нултој) тарифној 
зони и јавној гаражи у Алеји Светог Саве блок „Д“, износи 100,00 КМ, а годишњe 1.000,00 КМ.  
 Цијена мјесечне паркинг карте која се може користити само на паркиралиштима у 2. (другој) тарифној зони 
износи 40,00 КМ, а годишње 400,00 КМ.  
 Цијена чип картице износи 15,00 КМ плус вриједност пуњења. Испражњена картица може се допуњавати за 
жељени износ, а максимално пуњење износи 50,00 КМ.  
 Цијена повлашћене карте за станаре износи 10,00 КМ мјесечно или 50,00 КМ годишње.  
 

Члан 8. 
 

 Заинтересованом правном или физичком лицу може се одобрити резервисање паркиралишта или његовог 
дијела уз накнаду од 10,00 КМ дневно по једном мјесту за паркирање, односно 1.000,00 КМ уколико се резервација 
врши на период од годину дана. 
 Резервација појединачних мјеста за паркирање, ако постоје услови, може се извршити само за период од 
годину дана. Резервисана паркинг мјеста се означавају прописаном хоризонталном сигнализацијом, а на паркинзима 
ван улице уграђују се и паркинг баријере.  
 У 0. (нултој) зони не може се вршити резервација паркиралишта или његовог дијела. 
 Резервација паркиралишта или његовог дијела може се вршити искључиво у сврху паркирања возила. 
 

Члан 9. 
 
Наплата паркирања организована је:  
- путем аутомата за наплату паркирања,  
- путем СМС-а,  
- путем ручне наплате и  
- путем полуаутоматских и аутоматских система наплате.  

 
Члан 10. 



 
 Паркинг карта садржи грб Града Бања Лука, серијски број, знакове којима се обиљежава година, мјесец, дан, 
вријеме коришћења паркинга, цијена и остале ознаке које су битне за коришћење паркиралишта.  

 
Члан 11. 

 
 Паркинг карта купљена за коришћење паркинга у 0. (нултој) тарифној зони вриједи и за коришћење паркинга 
у  1. тарифној и 2. тарифној зони, до истека времена.  
 Паркинг карта купљена за коришћење паркинга у 1. тарифној зони вриједи за коришћење паркинга у 2. 
тарифној зони, до истека времена.  
 Паркинг карта купљена за коришћење паркинга у 2. тарифној зони, може се користити само на паркинзима у 
тој зони, до истека времена.  
 Мјесечне карте од 100,00 КМ и годишње од 1.000,00 КМ могу се користити на свим паркинзима, без 
временског ограничења, осим у 0. (нултој) тарифној зони и у јавној гаражи у Алеји Светог Саве блок „Д“ 
 Мјесечне карте од 40,00 КМ и годишње од 400,00 КМ могу се користити само на паркинзима у 2. тарифној 
зони, без временског ограничења.  
 Остале мјесечне карте предвиђене овим Правилником важе само на паркиралиштима назначеним на самој 
карти.  
 Паркинг карте за паркирање возила у јавној гаражи у Алеји Светог Саве блок „Д“ важе само за паркирање 
возила у гаражи за коју је издата.  

 
Члан 12. 

 
 Уласком на паркиралиште корисник прихвата услове прописане овим Правилником. 
 

Члан 13. 
 
 Корисник паркиралишта je дужан:  

- унапријед платити накнаду за планирано вријеме паркирања и карту за паркирање истакнути на видном мјесту 
испод предњег вјетробранског стакла,  

- по истеку плаћеног времена за паркирање напустити паркиралиште или новом уплатом продужити плаћено 
вријеме паркирања, уколико је то могуће у зависности од тарифне зоне, 

- ако је паркирање плаћено путем СМС-а, сачувати поруку којом је од стране мобилног оператера потврђено 
плаћање паркирања, а такође по обавијести о истеку плаћеног времена паркирања, продужити за наредни сат 
уколико је то могуће у зависности од тарифне зоне или напустити паркиралиште,  

- возило паркирати унутар означеног паркинг мјеста. 
 Забрањено је на паркиралиштима:  

- заустављати и паркирати на паркинг мјестима означеним за паркирање возила означеног знаком приступачности, 
ако на возилу није истакнут знак приступачности,  

- заустављати и паркирати на паркинг мјестима која су резервисана и означена ознаком ПР, ако на возилу није 
истакнута картица за наведено, резервисано мјесто за паркирање,  

- заустављати и паркирати на пролазу и комуникацијама унутар паркиралишта,  
- паркирати возило на начин да се заузме два или више паркинг мјеста, 
- на паркиралиштима која су намијењена за паркирање путничких аутомобила, паркирати друга возила, 

приколице, радне машине, прикључне машине, аутобусе, камионе и сл.,  
- остављати неисправна и нерегистрована возила,  
- користити резервисано паркинг мјесто у друге сврхе (складиштење грађевинског материјала, огрева, продају из 

возила идр), 
- вршити оправке на возилима и сл.  

 
 При коришћењу паркиралишта, корисник је дужан поштовати и друге одредбе прописане Законским и 
подзаконским актима из области саобраћаја и путева. 

 
Члан 14. 

 
 На паркиралиштима на којима се наплата врши путем аутомата корисник, по доласку на паркиралиште, 
количином убачених кованица у аутомат одређује дужину плаћеног паркирања или скидањем потребне количине 
новца са чип картице.  
 На паркиралиштима из претходног става корисник може извршити плаћање путем СМС-a. Уколико корисник 
није добио потврду о уплати од стране мобилног оператера, сматра се да плаћање није извршено. 

 
Члан 15. 

 
 Код затворених паркиралишта и у гаражама, на којима је наплата организована путем полуаутоматских 
односно аутоматских система наплате, корисник плаћа накнаду за паркирање при напуштању паркинга односно 
гараже.  
 Накнада се обрачунава према подацима са улазног листића.  



 Кориснику паркиралишта без улазног листића биће обрачунато вријеме од почетка радног времена 
паркиралишта.  

Члан 16. 
 
 На паркиралиштима са самоистицањем паркинг карте, код полуаутоматске и аутоматске наплате, може се 
према потреби обављати и ручна наплата помоћу блок карата.  

 
Члан 17. 

 
 Контролу правилности коришћења паркиралишта и наплату паркирања врше радници на наплати и контроли 
паркирања Одсјека за саобраћај, Одјељења за саобраћај и путеве.  
 Радници на наплати и контроли паркирања за вријеме обављања радних обавеза морају имати 
пластифициране идентификационе легитимације на којима је исписано име Града Бања Лука и грб, име и презиме и 
фотографија радника.  

Члан 18. 
 
 Када се по приговору корисника установи очигледна 
грешка корисника (погрешно укуцан један број или слово регистарске ознаке) при уношењу регистарске ознаке 
приликом плаћања путем СМС-a, а што је довело до примјене мјере блокирања возила у времену важења електронске 
карте, деблокирање ће се извршити након плаћања цјелодневне паркинг карте за прву зону, а за исправну регистарску 
ознаку. 
 О очигледним грешкама се води евиденција која садржи сљедеће податке: датум и вријеме, погрешна 
регистарска ознака, исправна регистарска ознака, паркиралиште, име и презиме радника који је блокирао возило. 
 

Члан 19. 
 

 Под повољнијим условима може се одобрити коришћење мјеста за паркирање станарима зграда: 
  

- у улицама у којима је уведена наплата, ако немају других простора за паркирање,  
- на паркиралиштима у непосредној близини зграда, а на којима је уведена наплата паркирања.  

 
 Лицима из претходног става издаје се повлашћена паркинг карта за станаре. Повлашћена паркинг карта може 
се издати искључиво за возила у власништву подносиоца захтјева.  
 Пребивалиште се доказује личном картом и потврдом о пријави пребивалишта са тачном адресом подносиоца 
захтјева, која мора гласити на адресу наведену у захтјеву, не старијом од једне године.  
 Власништво над возилом доказује се саобраћајном дозволом која мора гласити на име подносиоца захтјева.  
 Повлашћена карта за станаре издаје се након извршеног увида о испуњењу услова и важи само за 
паркиралишта за које је издата. Иста не гарантује мјесто за паркирање.  

 
Члан 20. 

 
 За издавање повлашћене паркинг карте потребно је: 
  

- захтјев за издавање повлашћене карте,  
- фотокопија личне карте, 
- фотокопија потврде о пријави пребивалишта, не старија од једне године,  
- фотокопија саобраћајне дозволе и 
- потврда о уплати. 

 
Члан 21. 

 
 Наплате паркирања ослобођена су службена возила МУП, хитне помоћи и ватрогасна возила за вријеме 
интервенције.  
 Право на бесплатну годишњу паркинг карту за све зоне имају: Градоначелник, замјеник градоначелника, шеф 
кабинета градоначелника, предсједник скупштине, одборници у Скупштини града и начелници одјељења. 
 Закључком Градоначелника може се у току године додијелити до 20 бесплатних годишњих паркинг карата. 
 Право на посебну бесплатну карту за паркирање имају и чланови званичних делегација за вријеме службене 
посјете Граду, а на основу захтјева Кабинета Градоначелника. 
 Бесплатну резервацију паркиралишта или његовог дијела, у сврху промоције Града, одобрава начелник 
Одјељења за саобраћај и путеве. 
 

Члан 22. 
 
 На паркиралиштима и гаражама на којима је уведена наплата, Град Бања Лука није одговоран за настала 
оштећења или крађу.  

Члан 23.  
 



 Ступањем на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о условима, начину коришћења, 
организацији и начину наплате паркирања на јавним паркиралиштима на подручју Града Бања Лука („Службени 
гласник Града Бања Лука“, бр. 01/14, 13/15 и 19/15). 

 
Члан 24. 

 
 Овај правилник ступа на снагу осам дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука. 
 

Број: 12-Г-1973/17. ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Дана, 26.06.2017. год. Мр Игор Радојичић, с.р. 

 


