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З А Х Т Ј Е В 
 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРЕТПЛАТНЕ ПАРKИНГ KАРТЕ ЗА СТАНАРЕ  

 

ПОДАЦИ О ВРСТИ ПРЕТПЛАТНЕ ПАРKИНГ KАРТЕ ЗА СТАНАРЕ 

Временски период захтјеване претплатне паркинг 
карте за станаре (заокружити број мјесеци) 

1. мјесец                     6. мјесеци                   12. мјесеци   

Зона захтјеване претплатне паркинг карте за 
станаре  (заокружити) 

1. зона (црвена)     2. зона (плава)        3. зона (зелена)            

ПОДАЦИ О СТАНАРУ 

Име и презиме  
 

Адреса пребивалишта или боравишта 
(улица и кућни број, мјесто)  

 

Телефон  

Доказ о адреси доказује се 
 увјерењем  о  пребивалишту 

 доказ о власништву некретнине која се налази у предметној зони 

Број увјерења  
 

Датум издавања увјерења 
 

Увјерење издао 
 

ПОДАЦИ О ВОЗИЛУ 

Регистарска ознака возила за којe се тражи 
претплатна паркинг карта за станаре  

 

Број саобраћајне дозволе 
 

        Саобраћајну дозволу издао 
 

        Датум издавања саобраћајне дозволе  

Име и презиме власника возила 
 

Адреса власника возила  

 

Подношењем овог захтјева под материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да су наведени подаци тачни. 
 

              Подношењем захтјева за претплатну паркинг карту (категорија станара) добровољно дајем на увид оригиналне 
документе с основним подацима те дајем изричиту сагласност предузећу, Јавно предузеће „Путеви Брчко“ д.о.о. да 
предузме све радње, укључујући фотокопирање основних података из оригиналних докумената, искључиво у сврху 
издавања претплатне паркинг карте (категорија станара). Фотокопирање основних података из документације 
подразумијева  фотокопирање саобраћајне дозволе (предња страна и страна „Подаци о власнику возила“ те у случају лизинг 
возила страна „Kорисник лизинга“). 
  
              Јавно предузеће „Путеви Брчко“ д.о.о. обaвезује се да ће запримљене податке користити искључиво у сврху 
издавања претплатне паркинг карте (категорија станара), а прикупљену документацију у сврху архивирања документације 
на основу којих је издата претплатна паркинг карта (категорија станара). 
 

              Уколико подносилац захтјева за издавање претплатне паркинг карте ( категорија станара Брчко дистрикта БиХ) не 
дозволи давање на увид оригиналних докумената, те не дозволи могућност фотокопирања основних података из истих, 
Јавно предузеће „Путеви Брчко“ д.о.о. задржава право ускраћивања издавања претплатне паркинг карте (категорија 
станара). 
 

МЈЕСТО И ДАТУМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ЗАХТЈЕВА 

У Брчком,  ____. ____. __________. године  

 


