Административна служба
Скупштине општине Теслић

Повлаштена карта за станаре
Станарима који паркирају своја возила на паркиралиштима на којима се врши наплата, а 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 повлаштена карта за станаре.
Повлаштена паркинг карта може се издати искључиво за возила у својини 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.
Власништво над возилом се доказује саобраћајном дозволом.
За издавање повлаштене паркинг карте станарима, потребно је приложити:
- попуњен захтјев за издавање повлаштене паркинг карте
- фотокопију личне карте (оригинал на увид) и фотокопију потврде о пријави пребивалишта
- фотокопију саобраћајне дозволе (оригинал на увид),
- потврду о уплати.
Повлаштене паркинг карте издају се на основу уговора о издавању повлаштене паркинг карте који
се претходно закључује између овлаштеног општинског органа и корисника паркиралишта.
паркиралишта
Корисник има право коришћења паркиралишта по повлаштеној цени само у оним улицама које
буду назначене наведеним уговором.
уговором
Повлаштене паркинг карте издаваће се искључиво у просторијама овлаштеног општинског
органа.
Станару се може издати највише једна повлаштена паркинг карта. Повлаштену паркинг карту корисник
може користити искључиво за возило за које је ова карта издата.
Повлаштена паркинг карта се може издати на мјесечном, кварталном, полугодишњем и годишњем
нивоу.
Повлаштена карта за паркирање важи искључиво за одређено паркиралиште (наведено у уговору
о издавању повлаштене паркинг карте) и омогућава кориснику да на паркинг мјесту остане у
неограничином временском периоду,
периоду али му не омогућава, нити гарантује слободно паркинг мјесто.
Повлаштену паркинг карту корисник је дужан истакнути на видном мјесту испод предњег
вјетробранског стакла, са унутрашње стране.
Повлаштена паркинг карта садржи назив овлаштеног општинског органа које управља
паркиралиштима, регистарски број возила, серијски број паркинг карте, временски период за који се
карта издаје, назначен број пакиралишта на коме је ова карта важећа и „бар код".

