PRIJEDLOG
Temeljem članka 5. stavka 1. točke 6. i 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne
novine br. 92/14, 64/15), članka ___. Statuta Općine Orebić(Sl. Gl. br. 02/13, 03/18, 08/18pročišćeni tekst), Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Orebić (Sl. Gl. br.
11/17) Općinsko vijeće Općine Orebić na svojoj __ sjednici održanoj dana _____ 2018.
donijelo je

ODLUKU
o organizaciji i načinu naplate parkiranja

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom se određuju parkirališne površine (u daljnjem tekstu: javna parkirališta),
organizacija i način naplate parkiranja, te nadzor nad parkiranjem vozila na javnim
parkiralištima s naplatom na užem području Orebića.
Članak 2.
Javnim parkiralištima smatraju se javne prometne površine namijenjene isključivo za
zaustavljanje i parkiranje vozila.
Članak 3.
Tehničke i organizacijske poslove, naplatu, nadzor nad parkiranjem vozila, održavanje i
čišćenje, te druge poslove na javnim parkiralištima s naplatom obavlja KTD Bilan d.o.o. (u
daljnjem tekstu: Organizator parkiranja).
Članak 4.
Javno parkiralište može biti stalno ili privremeno.
Stalna javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojem se parkiranje naplaćuje tijekom
cijele kalendarske godine, a to su sljedeća parkirališta: kod Osnovne škole Orebić, kod
trajektnog pristaništa, uz gat Peliška jedra, na Obali dr. Franje Tuđmana.
Privremena javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojem se parkiranje naplaćuje
tijekom ljetne sezone, a to su sljedeća parkirališta: kod Hotela Aminess Grand Azur i kod
tržnice.

Javna parkirališta s naplatom su parkirališta koja su označena u skladu s ovom Odlukom i
prostorno su definirana posebnim projektom
Članak 5.
Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu s propisima o
sigurnosti prometa.
Javna parkirališta s naplatom moraju imati obavjesne ploče s nazivom parkirališta, vremenom
u kojem se parkiranje naplaćuje, visinom parkirališne naknade i uputom za plaćanje.
Članak 6.
Naplata parkiranja na javnim parkiralištima s naplatom na području Orebića odvija se stalno i
privremeno.
Naplata parkiranja na stalnim javnim parkiralištima se vrši tijekom cijele godine, svih 365
dana, i to u vremenu od 06.00 do 22.00 sati, osim u posebnim slučajevima, kada se iz
određenih razloga naplata parkiranja može obustaviti za strogo određeni vremenski period.
Naplata parkiranja na privremenim javnim parkiralištima se vrši u periodu od 01. svibnja do
30. rujna, i to u vremenu od 06.00 do 22.00 sati, osim u posebnim slučajevima, kada se iz
određenih razloga naplata parkiranja može obustaviti za strogo određeni vremenski period.

II. OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNIH PARKIRALIŠTA S
NAPLATOM

Članak 7.
Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom vozač, odnosno
vlasnik vozila, sklapa s Organizatorom parkiranja ugovor o korištenju javnog parkirališta s
naplatom uz korištenje dnevne parkirališne karte (dalje: Ugovor o parkiranju uz korištenje
dnevne karte) prihvaćajući opće uvjete ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom
propisanih ovom Odlukom.
Članak 8.
Ugovorom iz prethodnog članka ove Odluke isključuje se čuvanje vozila te odgovornost
Organizatora za oštećenje ili krađu vozila.
Članak 9.
Za korištenje javnih parkirališta s naplatom koristi se dnevna parkirališna karta (dalje: dnevna
karta).
Dnevna karta vrijedi za vremensko razdoblje za koje je izdana.

Dnevna karta vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena u prvom slijedećem danu u
kojem se redovno naplaćuje parkiranje.
Izgled i sadržaj dnevne karte za korištenje javnih parkirališta određuje Organizator parkiranja.
Cijene dnevne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom donosi Organizator parkiranja
uz suglasnost načelnika Općine Orebić.

Članak 10.
Naplata dnevne karte obavlja se naplatom naloga za plaćanje preko žiro računa Organizatora
parkiranja.
Naplata dnevne karte putem naloga za plaćanje dnevne karte podrazumijeva preuzimanje
tiskane dnevne karte neposredno na parkiralištu na način iz članka 11. stavak 3. ove Odluke i
plaćanje iste uplatom na žiro račun Organizatora parkiranja.
Članak 11.
Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima obavlja ovlaštena osobe Organizatora
parkiranja – kontrolori naplate parkiranja.
Ovlaštene osobe koriste se odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje
mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa, boje i registarske oznake vozila te ispisivanje
dnevne karte i naloga za plaćanje dnevne karte, a sve u skladu s odredbama općih uvjeta
ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanih ovom Odlukom.
Dnevnu kartu i nalog za plaćanje dnevne karte izdaje osoba ovlaštena za nadzor nad
parkiranjem. Osoba ovlaštena za nadzor nad parkiranjem dnevnu kartu i nalog za plaćanje
dnevne karte pričvršćuje ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila ili iste uručuje osobno na
zahtjev korisnika parkiranja.
Dostavljanje dnevne karte i naloga za plaćanje dnevne karte na način iz stavka 3. ovog članka
smatra se urednom dostavom i naknadno oštećenje ili uništenje istih ne utječe na valjanost
dostavljanja i važenje karte, te ne odgađa obvezu plaćanja dnevne karte.
Članak 12.
Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi javno parkiralište prema ugovoru o
parkiranju uz korištenje dnevne karte dužan je istu platiti u roku od 8 (osam) dana od dana
izdavanja iste.
Članak 13.
Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne plati dnevnu kartu u roku iz članka 12. ove
Odluke, dužan je, osim iznosa dnevne karte, u daljnjih osam (8) dana platiti i stvarne
troškove, te zakonsku zateznu kamatu, na što će ga se u nalogu izričito upozoriti.

Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne plati u danim rokovima, Organizator
parkiranja će protiv njega pokrenuti ovršni postupak, u svoje ime i za svoj račun.
Članak 14.
Korisnikom javnog parkirališta s naplatom koji podliježe obvezi plaćanja dnevne karte smatra
se vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih
poslova, prema registarskoj oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana vlasnik vozila
utvrđuje se na drugi primjenjivi način.
Organizator parkiranja ima obvezu postupati na traženje vlasnika vozila koji je predmetno
vozilo dao na korištenje ili iznajmio, što vrijedi i za rent-a-car vozila, drugoj pravnoj ili
fizičkoj osobi, kao i u slučaju da je kupoprodajnim ugovorom vlasništvo nad vozilom
promijenjeno, ali promjena nije evidentirana u Ministarstvu unutarnjih poslova, odnosno
vozilo nije preneseno, gdje je to evidentno dokazivo iz zaprimljene dokumentacije.

Članak 15.
Za stanovnike Općine Orebić i za pravne osobe koji imaju sjedište na području Općine
Orebić, mogu se uvesti povlašteni uvjeti parkiranja u pogledu vremenskog ograničenja
trajanja parkiranja i cijene.
Za korištenje javnih parkirališta s naplatom po povlaštenim uvjetima koristi se povlaštena
parkirna karta (dalje: povlaštena karta), osim na javnom parkiralištu kod trajektnog
pristaništa.
Izgled i sadržaj povlaštene karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje
Organizator parkiranja.
Cijenu povlaštene karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom, određuje Organizator
parkiranja, uz suglasnost načelnika Općine Orebić.
Članak 16.
Pravo na povlaštenu kartu ima fizička osoba koja:
-

ima prebivalište na području Općine Orebić, što dokazuje osobnom iskaznicom ili
uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova o adresi stanovanja;

-

ima vozilo registrirano na svoje ime ili je vozilo u leasingu, što dokazuje valjanom
prometnom dozvolom;

-

je podmirila sve svoje obveze prema Organizatoru parkiranja i Općini Orebić, što
dokazuje potvrdom Organizatora parkiranja i potvrdom Jedinstvenog upravnog odjela.

Pravo na povlaštenu kartu ima pravna osoba koja:
-

koristi poslovni prostor na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje
ugovorom o zakupu, odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog
prostora;

-

ima vozilo registrirano na ime pravne osobe, što dokazuje valjanom prometnom
dozvolom;

-

je podmirila sve svoje obveze prema Organizatoru parkiranja i Općini Orebić, što
dokazuje potvrdom Organizatora parkiranja i potvrdom Jedinstvenog upravnog odjela.

Pravo na povlaštenu kartu ima invalidna osoba koja:
-

ima prebivalište na području Općine Orebić, što dokazuje osobnom iskaznicom ili
potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova o adresi stanovanja;

-

ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom;

-

ima valjano rješenje ovlaštenog tijela o invaliditetu;

-

je podmirila sve svoje obveze prema Organizatoru parkiranja i Općini Orebić, što
dokazuje potvrdom Organizatora parkiranja i potvrdom Jedinstvenog upravnog odjela.

Korisnici parkiranja, odnosno njihova vozila, koji kumulativno ispunjavaju sve naprijed
pobrojane zahtjeve prema pojedinoj kategoriji korisnika, mogu ishoditi povlaštenu kartu.
Ukoliko jedan ili više pobrojanih uvjeta nije ispunjen, Organizator parkiranja ima pravo
korisniku uskratiti izdavanje povlaštene karte.
Ukoliko Organizator parkiranja utvrdi nepravilnosti, netočnosti ili nepovezanost u ispravama
dobivenim na uvid s ciljem ishođenja prava na dobivanje povlaštene karte, može zatražiti
dopunu u smislu dostave dodatne dokumentacije i sl., ili može odbiti odobrenje povlaštene
karte.
Fizičkoj osobi iz stavka 1. ovog članka mogu se izdati najviše dvije (2) povlaštena karta.
Pravnoj osobi iz stavka 2. ovog članka mogu se izdati najviše dvije (2) povlaštene karte.
Fizičkoj osobi iz stavka 3. ovog članka može se izdati najviše jedna (1) povlaštena karta.
Naplata povlaštene karte obavlja se naplatom putem žiro računa Organizatora parkiranja.
Ako korisnik povlaštene karte za vrijeme njenog trajanja promijeni vozilo za koje je karta
izdana, Organizator parkiranja zamjenit će parkirališnu kartu, na korisnikov zahtijev, novom
parkirališnom kartom.
Povlaštena karta vrijedi za kalendarsku godinu dok fizička odnosno pravna osoba ispunjava
uvjete iz stavka 1. odnosno 2. ovog članka.

Članak 17.
Korisnik javnog parkirališta s naplatom ostvaruje pravo korištenja javnog parkirališta s
naplatom po povlaštenim uvjetima samo ako ima valjanu povlaštenu kartu.
Valjana povlaštena karta je ona parkirališna karta iz koje je vidljivo da vrijedi:
-

za vozilo za koje je izdana, tj. za registarsku oznaku parkiranog vozila, i

-

za vremensko razdoblje u kojem se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom.

Korisnik parkiranja koji ne postupi sukladno odredbama iz stavka 1. ovog članka ili čija
povlaštena karta nije valjana, korištenje javnog parkirališta s naplatom ugovara s
Organizatorom parkiranja sukladno odredbama članka 7. ove Odluke.

Članak 18.
Korisniku javnog parkirališta s naplatom ovom Odlukom omogućuje se korištenje javnog
parkirališta s naplatom u kraćem vremenskom trajanju parkiranja po povoljnijim uvjetima u
pogledu cijena te primjene vremenski ograničenog trajanja parkiranja.
Za korištenje javnih parkirališta s naplatom po povoljnijim uvjetima koristi se jednosatna ili
višesatna parkirališna karta (dalje: satna karta).
Satna karta vrijedi za vremensko razdoblje za koje je izdana.
Izgled i sadržaj satne parkirališne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje
Organizator parkiranja.
Cijene satne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom donosi Organizator parkiranja,
uz suglasnost načelnika Općine Orebić.

Članak 19.
Naplata satne karte obavlja se mobilnim telefonom, ručno i automatski neposredno na
parkiralištu, ili preko ovlaštenih prodajnih mjesta.
Naplata satne karte mobilnim telefonom podrazumijeva kupnju parkirališne karte
elektroničkim putem. Za plaćeno parkiranje koje je prihvaćeno i evidentirano u
informacijskom sustavu Organizatora parkiranja ne izdaje se tiskana parkirališna karta, već
korisnik zaprima SMS potvrdu o plaćenoj parkirališnoj karti.
Naplata satne karte ručno i automatski neposredno na parkiralištu ili preko ovlaštenih
prodajnih mjesta podrazumijeva istodobnu kupnju i preuzimanje tiskane parkirališne karte.

Članak 20.
Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi javno parkiralište s naplatom uz korištenje
satne karte i vremenskog ograničenja trajanja parkiranja dužan je istaknuti valjanu satnu kartu
s unutarnje strane vjetrobranskog stakla ili zaprimiti povratnu SMS-potvrdu za plaćano
parkiranje u vremenskom roku od 5 (pet) minuta od dolaska korisnika na javno parkiralište s
naplatom.
Valjana satne karta je ona parkirališna karta iz koje je vidljivo da je plaćena:
-

za vremensko razdoblje u kojem se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom, i

-

u okviru vremenskog ograničenja trajanja parkiranja.

Korisnik parkiranja koji ne postupi sukladno odredbama iz stavka 1. ovog članka ili čija satna
karta nije valjana, korištenje javnog parkirališta s naplatom ugovara s Organizatorom
parkiranja sukladno odredbama članka 7. ove Odluke.
Članak 21.
Na javnom parkiralištu na kojem se obavlja naplata može se dati na uporabu rezervirano
parkirališno mjesto, ali ne više od 40% kod Osnovne škole Orebić, te za ostala javna
parkirališta ne više od 10% ukupnog broja parkirališnih mjesta.
Iznimno, rezervirano parkirališno mjesto nije moguće dati na uporabu na javnom parkiralištu
kod trajektnog pristaništa.
Odobrenje za rezervirana parkirališna mjesta na javnom parkiralištu s naplatom mogu dobiti:
-

državna tijela, pravne osobe od značaja za Republiku Hrvatsku,

-

ostale pravne osobe,

-

građani (najviše jedno mjesto)

Lokaciju, broj i iznos naknade za rezervirana parkirališnih mjesta utvrđuje načelnik Općine
Orebić posebnim zaključkom, a na prijedlog Organizatora parkiranja.
S korisnikom rezervacije parkirališnog mjesta Organizator parkiranja zaključuje ugovor o
zakupu parkirališnog mjesta.
Sukladno pozitivnim zakonskim propisima, na javnim parkiralištima trebaju biti predviđena i
odgovarajućom vertikalnom i horizontalnom signalizacijom označena parkirna mjesta za
invalidne osobe.
Organizator parkiranja označava rezervirano parkirališno mjesto propisanom prometnom
signalizacijom. Za čuvanje rezerviranog parkirališnog mjesta odgovoran je korisnik.

III.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
Organizator parkiranja ima pravo uskratiti prodaju povlaštenih parkirnih karata fizičkoj ili
pravnoj osobi ili s njime povezane osobe, pravne ili fizičke, ukoliko isti imaju dokumentirana
dospjela nepodmirena dugovanja prema Organizatoru parkiranja,.
Nakon što dužnik podmiri konstatirana i nesporna dugovanja, Organizator parkiranja će
korisniku omogućiti kupnju povlaštene parkirne karte.

Članak 23.
Ova Odluka obuhvaća 6 parkirališta s ukupno 185 parkirališna mjesta za osobne automobile i
5 parkirališnih mjesta za autobuse i to:
 kod Osnovne škole Orebić: 54 mjesta za osobne automobile (1370 m2);
 kod trajektnog pristaništa: 38 mjesta za osobne automobile (860 m2);
 uz gat Peljeških jedara: 30 mjesta za osobne automobile (650 m2);
 na tržnici: 7 mjesta za osobne automobile
 na Obali dr. Franje Tuđmana: 31 mjesto za osobne automobile (415 m2);
 kod Hotela Aminess Grand Azur: 25 mjesta za osobne automobile i 5 mjesta za
autobuse (955 m2).
Članak 24.
Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od objave u Službenom glasniku Općine
Orebić
Klasa:
Urbroj:
Orebić, ______ 2018.g.
Predsjednik vijeća
Mario Vekić

