ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА

Е-УПР - ИБ

ПРЕЗИМЕ ( ИМЕ РОДИТЕЉА) И ИМЕ / НАЗИВ:

Република Српска
ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА саобраћај,комуналне послове и заштиту
животне средине и имовинско стамбене послове
ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ

ЈМБ / ЈИБ:

ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ ФИЗИЧКОГ ИЛИ ОВЛ. ЛИЦА (издата од):
ПРИМЉЕНО:

КОНТАКТ АДРЕСА:

ОРГ.ЈЕД.

БРОЈ

ПРИЛОГ

ВРИЈЕДНОСТ

E-MAIL:

ГП МП 7.5.2.1 06/1-1

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:

ПРЕДМЕТ:

ЗАХТЈЕВ - ЗА УПИС ЧАМЦА У УПИСНИК ЧАМАЦА
- ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ВАЖНОСТИ ПЛОВИДБЕНЕ ДОЗВОЛЕ

КРАТАК ОПИС

УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА УПИС ЧАМЦА У УПИСНИК ЧАМАЦА
ПРИЛОЖИТИ:
1.

Доказ о власништву чамца,

2.

Потврду о брисању чамца из другог уписника чамца ако је
претходно у њега био уписан или доказ о самоградњи чамца,

3.

Доказ о власништву погонског уређаја , односно мотора,

4.

Исправу о извршеном прегледу,

5.

Исправу о баждарењу чамца,

6.

Царинску декларацију за чамац, односно погонски уређај ако су
увезени из друге државе

7.

Доказ о извршеном осигурању , у складу са прописом којим се
уређује обавезно осигурање у саобраћају,

8.

Доказ о плаћеном порезу на употребу чамца у складу са прописом
којим се уређује порез на употребу , држање и ношење добара

9.

Доказ о плаћеној накнади за кориштење објеката безбједности –
50.00 КМ- за чамце без моторног погона , односно 100. 00 КМ са
моторним погоном, за плутајуће објекте који се користе за
властите потребе спорта и рекреације – 50.00 КМ

10. За чамце за привредне сврхе – рјешење о обављању привредне
дјелатности,

простор за административну таксу

11. Административна градска такса у износу од 10, 00 KM,
12. Жиро рачун Буџет Републике Српске – 5620990000055687; врста
прихода 714 913
13. 2,00 КМ таксe на захтјев.

Уз захтјев за продужење пловидбене дозволе приложити:
1. Пловидбену дозволу,
2. Овјерену копикју Личне карте3. Доказ о извршеном осигурању,
4. Доказ о плаћеним порезу у складу са прописом којим се уређује
порез на употребу , држање и ношење добара,
5. Доказ о плаћеној годишњој накнади за кориштење објеката
безбједности пловидбе -50.00 КМ- за чамце без моторног погона ,
односно 100. 00 КМ са моторним погоном, за плутајуће објекте који
се користе за властите потребе спорта и рекреације – 50.00 КМ
6. 2.00 КМ таксе на захтјев

Потпис подносиоца захтјева:
Приједор,

год.

PODNOSILAC ZAHTJEVA

E-UPR - IB

PREZIME ( IME RODITELJA) I IME / NAZIV:

Republika Srpska
GRAD PRIJEDOR
GRADONAČELNIK
GRADSKA UPRAVA
ODJELJENJE ZA saobraćaj,komunalne poslove i zaštitu životne
sredine i imovinsko stambene poslove
PRIJEMNI ŠTAMBILJ

JMB / JIB:

GRADSKA UPRAVA
ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU

BROJ LIČNE KARTE FIZIČKOG ILI OVL. LICA (izdata od):
PRIMLJENO:

KONTAKT ADRESA:

ORG.JED.

BROJ

PRILOG

VRIJEDNOST

E-MAIL:

GP MP 7.5.2.1 06/1-1

KONTAKT TELEFON:

PREDMET:

ZAHTJEV - ZA UPIS ČAMCA U UPISNIK ČAMACA
- ZA PRODUŽENJE VAŽNOSTI PLOVIDBENE DOZVOLE

KRATAK OPIS

UZ ZAHTJEV ZA UPIS ČAMCA U UPISNIK ČAMACA PRILOŽITI:
1.

Dokaz o vlasništvu čamca,

2.

Potvrdu o brisanju čamca iz drugog upisnika čamca ako je prethodno u
njega bio upisan ili dokaz o samogradnji čamca,

3.

Dokaz o vlasništvu pogonskog uređaja , odnosno motora,

4.

Ispravu o izvršenom pregledu,

5.

Ispravu o baždarenju čamca,

6.

Carinsku deklaraciju za čamac, odnosno pogonski uređaj ako su uvezeni
iz druge države

7.

Dokaz o izvršenom osiguranju , u skladu sa propisom kojim se uređuje
obavezno osiguranje u saobraćaju,

8.

Dokaz o plaćenom porezu na upotrebu čamca u skladu sa propisom
kojim se uređuje porez na upotrebu , držanje i nošenje dobara

9.

Dokaz o plaćenoj naknadi za korištenje objekata bezbjednosti – 50.00
KM- za čamce bez motornog pogona , odnosno 100. 00 KM sa
motornim pogonom, za plutajuće objekte koji se koriste za vlastite
potrebe sporta i rekreacije – 50.00 KM

10. Za čamce za privredne svrhe – rješenje o obavljanju privredne
djelatnosti,

prostor za administrativnu taksu

11. Administrativna gradska taksa u iznosu od 10, 00 KM,
12. Žiro račun Budžet Republike Srpske – 5620990000055687; vrsta prihoda
714 913
13. 2,00 KM takse na zahtjev.

Uz zahtjev za produženje plovidbene dozvole priložiti:
1. Plovidbenu dozvolu,
2. Ovjerenu kopikju Lične karte3. Dokaz o izvršenom osiguranju,
4. Dokaz o plaćenim porezu u skladu sa propisom kojim se uređuje porez na
upotrebu , držanje i nošenje dobara,
5. Dokaz o plaćenoj godišnjoj naknadi za korištenje objekata bezbjednosti
plovidbe -50.00 KM- za čamce bez motornog pogona , odnosno 100. 00
KM sa motornim pogonom, za plutajuće objekte koji se koriste za vlastite
potrebe sporta i rekreacije – 50.00 KM
6. 2.00 KM takse na zahtjev

Potpis podnosioca zahtjeva:
Prijedor,

god.

