
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР, Карађорђева 2, Прњавор                           О 4.2.103 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције – Одсјек за паркинге                                                                 

051-660-151, stambeno@pranjavor.ba 

                       (назив организационе јединице, број телефона, e-mail) 

 

ПРЕДМЕТ: Издавање паркинг карте и резервација паркинг мјеста 

                    (назив административног/управног поступка) 

 

 

 

НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА: ___________________________________ 

СЈЕДИШТЕ:________________________________________________ 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК:___________________________________ 

ЈИБ: ______________________________________________________ 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН / e – mail:_______________________________ 

1. Повлашћена карта се тражи за : 

- станаре стамбене зграде (6 или 12 мјесеци) 

- предузетника/правно лице (6 или 12 мјесеци) 

- раднике (1- 6 мјесеци) 

2. Паркинг карта  се тражи и важи за паркиралиште у улици ________________________________________ 

 

3. Период за који се тражи издавање карте________________________________________________________ 

 

4. Резервација паркинг мјеста ( улица, период и број паркинг мјеста) _________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Прилози и форма документа:  

Редни 

број 

Назив документа Документ издаје/ 

посједује 

Форма Коментар 

1. 

 

Увјерење о пребивалишту МУП копија  

2. 

 

Саобраћајна дозвола  МУП копија  

3. Рјешење о обављању 

дјелатности за предузетнике 

или правна лица  

Општина или суд  копија  

4. Комунална такса Банка  оригинал 

 

 

IME  

ПРЕЗИМЕ  

ИМЕ РОДИТЕЉА  

ДАТУМ И МЈЕСТО 

РОЂЕЊА 

 

 

ЈМБ  

ЛИЧНА КАРТА  

                                      (број и мјесто издавања) 

АДРЕСА 

СТАНОВАЊА 

 

 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН  



5. Пуномоћ за возило  

 

АМС РС или Oпштина  копија Ако подносилац није 

власник возила уз 

претходно одобрење 

начелника одјељења 

6. 

 

Радна књижица или пријава 

ПД 3100 

Подносилац или 

Пореска управа 

копија  

 

Рок за рјешавање захтјева странке: Рок за рјешавање потпуног захтјева странке 8 дана. 

 

Назив и висина таксе и/или накнаде: Комунална такса:  

а) Полугодишња карта за станаре зона I - 30 КМ,  

б) Полугодишња карта за станаре зона II и зона III - 18 КМ,  

ц) Годишња карта за станаре  I зона 50 КМ,  

д) Годишња карта за станаре зона II и зона III - 30 КМ,  

е) Полугодишња карта за предузетнике зона I - 60 КМ,  

ф) Полугодишња карта за предузетнике зона II и зона III - 36 КМ,  

г) Годишња карта за предузетнике  I зона - 100 КМ,  

     х) Годишња карта за предузетнике зона II и зона III - 60 КМ, 

     и) Годишња резервација паркинг мјеста (I зона-300 КМ, зона II-200 КМ  и зона III-100 КМ) 

      ј) Мјесечна карта за раднике 10 КМ, полугодишња карта 50 КМ. 

   

Број рачуна: Рачун јавних прихода општине Прњавор број 5550070021570729, Врста прихода 722319. 

 

У Прњавору,                              Подносилац захтјева 

Дана__________________                                                                                  ___________________________ 

 

ШИФРА: СКПИ 20 


