Информације и контакти
Informacije i kontakti

ОПШТИНА ПЕТРОВО
АДМИНИСТРАТИВНА
СЛУЖБА

OPŠTINA PETROVO
ADMINISTRATIVNA
SLUŽBA

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE I
STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE

Административна служба општине:
- централа: 053 260 070
- телефакс: 053 260 012

ВОДИЧ
VODIČ

Одјељење за просторно уређење и
стамбено комуналне послове:
ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА
- информације: 053 262-180

ZAJEDNICA ETAŽNIH VLASNIKA
ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
ZAUZIMANJE JAVNE POVRŠINE
ПОСЈЕДОВАЊЕ ПАРКИНГ ПРОСТОРА
........................................................................
POSJEDOVANJE PARKING PROSTORA

DOBRO JE DOBRO GRADITI!

ДОБРО ЈЕ ДОБРО ГРАДИТИ!

DOBRO JE DOBRO GRADITI!

ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА

ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

ПОСЈЕДОВАЊЕ ПАРКИНГ ПРОСТОРА

ZAJEDNICA ETAŽNIH VLASNIKA

ZAUZIMANJE JAVNE POVRŠINE

POSJEDOVANJE PARKING PROSTORA

Захтјев за оснивање заједнице етажних
власника се подноси
путем пријемне канцеларије

Захтјев за заузиомање јавне површине
подноси се путем пријемне канцеларије

Уз захтјев је потребно доставити:

Уз захтјев је потребно доставити

- попуњен комплет образаца за оснивање
заједнице етажних власника који се набавља у
књижари

-копију катастарског плана

- акт о оснивању заједнице етажних власника
-одлуку о именовању особе за заступање
заједнице етажних власника
-списак свих чланова етажне заједнице без
обзира да ли учествују у поступку оснивања
заједнице

Уз сваки захтјев плаћа се општинска

административна такса на захтјев у износу од
2,00 КМ
-Општинска административна такса за упис у
Регистар заједница етажних власника плаћа се у
таксеним маркицама у износу од 50 КМ

DOBRO JE DOBRO GRADITI!

-У поступку, надлежни орган за издавање рјешења
о заузимању јавне површине прибавља сагласност
Начелника општине на одобравање захтјева

...................................................................................................

Уз сваки захтјев плаћа се општинска
административна такса на захтјев у износу од 2,00
КМ
-Општинска административна такса за издавање
рјешења плаћа се у таксеним маркицама у износу
од 10 КМ
-Зависно од површине и намјене простора који се
заузима, накнада се плаћа у складу са Одлуком о
заузимању јавне површине (”Сл.гл.општине
Петрово” број 8/06, 4/08 и 2/09)

ДОБРО ЈЕ ДОБРО ГРАДИТИ!

Захтјев за издавање увјерења о
посједовању паркинг простора се
подноси путем пријемне канцеларије

Увјерење се даје приликом регистрације теретног
моторног возила.
Уз захтјев потребно је доставити
-копију катастарског плана
-податке о возилу
-у случају да се простор користи под закупом ,
доставити уговор о закупу простора и копију
плана на име закуподавца
...................................................................................................

Уз сваки захтјев плаћа се општинска
административна такса на захтјев у износу од
2,00 КМ
-Општинска административна такса за издавање
увјерења плаћа се у таксеним маркицама у
износу од 5 КМ

DOBRO JE DOBRO GRADITI!

