
1. Назив пројекта

2. Сврха ИКТ компоненте
пројекта

Дигитализација пословања 

Дигитализација јавних услуга 
Друго 

3. ИКТ компоненте пројекта
Хардвер    ИКТ услуге 
Софтвер        Друго 

4. Да ли сте прибавили
мишљење МНРВОИД-a

Да 
Не (потребно је да прибавите мишљење) 

5. Циљеви пројекта

6. Кратак опис ИКТ компоненте
пројекта

7. Да ли ИКТ компонента
пројекта  захтијева промјену
прописа?

Да (Потребно је попунити образац бр.4) 

Не 

8. Датум почетка

9. Датум завршетка

10. Потребна средства у КМ

11. Извори финансирања

Буџет Износ: 
Донације Износ: 
Кредитна средства Износ: 

Друго: Износ: 

12. Назив органа који учествује у
реализацији ИКТ
компоненте пројекта

Назив органа Име и презиме контакт 

13. Извођач ИКТ компоненте
пројекта



1. Naziv projekta Pametni gradovi - ka digitalnoj transformaciji u BiH, GO parking 

✔ Digitalizacija poslovanja
2. Svrha IKT komponente

projekta ✔ Digitalizacija javnih usluga
Drugo

3. IKT komponente projekta
✔ Hardver ✔ IKT usluge
✔ Softver Drugo

4. Da li ste pribavili
mišljenje MNRVOID-a

 Da 

 Ne (potrebno je da pribavite mišljenje) 

Uvođenje pametnog parkinga, aplikacija GO parking. 
5. Ciljevi projekta Informisanost korisnika o slobodnim mjestima , naplati i 

korištenju parkinga. 

Građani putem SMS usluge mogu platiti parking, a kasnijom 
6. Kratak opis IKT komponente nadogradnjom i korištenjem bankovnih kartica. Upotreba aplikacije 

projekta koja prati prazna parking mjesta I obaviještava korisnika, postavljanje 
senzora, displeja I rampi za pametni parking. 

7. Da li IKT komponenta projekta
zahtijeva promjenu propisa?

    Da (Potrebno je popuniti obrazac br.4) 

    Ne 

8. Datum početka 01/01/2021 

9. Datum završetka 30/06/2023 

10. Potrebna sredstva u KM

✔ Budžet Iznos: 2,000.00 
✔ Donacije Iznos: 65,000.00

11. Izvori finansiranja Kreditna sredstva Iznos: 

Drugo: Iznos: 

12. Naziv organa koji učestvuje u
realizaciji IKT komponente
projekta

Naziv organa Ime i prezime kontakt 

 Odsjek za IKT      Kličić Admira     052/245-130 
 Odsjek za saobraćaj    Jeftić Aleksandar     065/764-500 

13. Izvođač IKT komponente GIZ/LANACO 
projekta


	naziv: Паметни градови - ка дигиталној трансформацији у БиХ, ГО паркинг
	cilkjevi projekta: Увођење паметног паркинга, апликација ГО паркинг. Информисаност корисника о слободним мјестима , наплати и кориштењу паркинга.
	opis komponente: Грађани путем СМС услуге могу платити паркинг, а каснијом надоградњом и кориштењем банковних картица.Употреба апликације која прати празна паркинг мјеста и обавјештава корисника,  постављање сензора,дисплеја и рампи за паметни паркинг .
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