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Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama
(„Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i
42/20 ) i članka 21 Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik broj 06/18-pročišćeni tekst )
općinsko vijeće Općine Gradac na sjednici održanoj 12.lipnja 2020.godine donijelo je
ODLUKU
o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na
području Općine Gradac
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se organizacija, uvjeti, način korištenja i način naplate te
kontrola parkiranja na javnim parkiralištima na području Općine Gradac.
Članak 2.
Tehničke i organizacijske poslove, naplatu, te druge poslove na javnim parkiralištima
obavlja Vlastiti pogon Općine Gradac ( u daljnjem tekstu: Organizator parkiranja ).
Članak 3.
Javnim parkiralištem smatra se javna površina namijenjena isključivo za zaustavljanje
i parkiranje vozila.
Javno parkiralište s naplatom može biti stalno ili privremeno (sezonsko ), ulično i izvan
ulično.
Stalno javno parkiralište je parkiralište na kojem se parkiranje naplaćuje tokom cijele godine a
privremeno parkiralište je parkiralište sezonskog tipa na kojem se parkiranje naplaćuje samo
tijekom turističke sezone.
Ulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta posebno označena horizontalnom i
vertikalnom signalizacijom na kolniku ili nogostupu u skladu s propisima o sigurnosti
prometa.
Članak 4.
Korisnikom usluge parkiranja u smislu ove Odluke smatra se vlasnik vozila ili
korisnik vozila koji koristi javno parkiralište s naplatom. Zaustavljanjem i/ ili parkiranjem
vozila na parkiralištu sa naplatom, korisnik parkirališta prihvaća uvjete parkiranja iz ove
Odluke.
Članak 5.

Javno prometne površine na kojima se obavlja naplata parkiranja su:
1. U mjestu Gradac
- Parkiralište Mlatinje
- Ulica Šetalište dr.Nike Andrujaševića
- Parkiralište kod Doma zdravlja
- Parkiralište Gradina
- Parkiralište Vranjak
- Ulica Obala Bošac
- Ulica Konopljike
- Jadranska ulica
2. U mjestu Brist
- Parkiralište kod trgovine Studenac
- Parkiralište na ulazu u Brist
- Ulica Blatnice
- Ulica Pakline
- ulica Miošići
3. U mjestu Podaca
- Prvosvibanjska ulica u Podaci
- Parking na Kapeći
- Ulica Hrvatskih branitelja
4. U mjestu Zaostrog
- Ulica Fra Andrije Kačića Miošića
- Parkiralište ispred trgovine Konzum
- Ulica Ivana Despota
- Ulica Stjepana Radića
- Ulica Hrvatskih domoljuba
5. U mjestu Drvenik
- Parkiralište Pijaca
- Parkiralište pokraj trajektnog pristaništa
- Ulica Donja vala
- Parkiralište pokraj ledare
- Parkiralište Porat
- Parkiralište pored škole
- Parkiralište ispred hotela Quercus
- Parkiralište pokraj dječjeg igrališta
Javne prometne površine na kojima se obavlja naplata parkiranja iz stavka 1. ove Odluke su
privremena (sezonska ) osim parkirališta pokraj trajektnog pristaništa u mjestu Drvenik.
Članak 6.
Javna parkirališta sa naplatom moraju imati oznaku radnog vremena, dopuštenog
trajanja parkiranja, visinu naknade za parkiranje i oznaku vrste vozila kojima je dozvoljeno
parkiranje
Naknade za parkiranje vozila utvrđene su u Odluci o lokalnim porezima Općine Gradac
(„Službeni glasnik“ broj 20/19 ).
Članak 7.

Korisnik usluge parkirališta obvezan je vozilo parkirati sukladno obilježenoj
prometnoj signalizaciji i na način da koristi samo jedno parkirališno mjesto.
II.OPĆI UVJETI PARKIRANJA
Članak 8.
Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na parkiralištu, vozač odnosno vlasnik vozila
prihvaća uvjete parkiranja propisane ovom Odlukom i sklapa ugovora o korištenju parkirališta
korištenjem odgovarajuće parkirališne karte.
Ugovor iz stavka 1. ovog članka isključuje čuvanje vozila, te odgovornost za
oštećenje ili krađu vozila.
Smatra se da je korisnik usluge parkiranja na parkiralištu pod naplatom sklopio ugovor
o parkiranju za cijeli dan (dnevna parking karta putem naloga) u slučaju da:
- ne istakne kupljenu parking kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila,
u roku 10 minuta od dolaska na parkiralište,
- ne prijavi parkiranje putem mobilnog telefona u roku od 5 minuta od dolaska na
parkiralište,
- nema valjanu mjesečnu parkirnu kartu,
- ne koristi ispravnu parking kartu,
- prekorači dopušteno vrijeme parkiranja više od 10 minuta,
- ne koristi parkirališno mjesto sukladno obilježenim horizontalnim oznakama,
- koristi javno parkiralište bez parking karte,
- izgubi parkirni listić,
Članak 9.
Za korištenje javnih parkirališta s naplatom koristi se satna, dnevna i mjesečna
parkirališna karta. Izgled i sadržaj parking karte određuje organizator parkiranja.
Naplata parking karte obavlja se automatski putem parkirnog automata, mobilnim
telefonom putem SMS poruke i kreditnim i debitnim karticama.
Automatska naplata satne karte podrazumijeva istodobno kupnju i preuzimanje tiskane
parkirališne karte neposredno na parkiralištu putem parkirališnog automata.
Naplata satne karte mobilnim telefonom podrazumijeva kupnju parkirališne karte
elektroničkim putem odnosno slanjem SMS poruke sa registarskim brojem vozila za koje je
plaćena karta.
Dnevna karta vrijedi od trenutka izdavanja do isteka vremena u prvom slijedećem danu u
kojem se naplaćuje parkiranje.
Članak 10.
Korisnik koji koristi parkiralište s naplatom uz korištenje satne i dnevne karte dužan je
istaknuti valjanu parking kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla.
Ako korisnik parkirališta postupi suprotno stavku 1. ovog članka smatra se da je
pristao preuzeti dnevnu parking kartu što mu je organizator parkirališta stavio na
vjetrobransko staklo vozila i dužan ju je platiti u roku od 8 (osam ) dana od dana njenog
preuzimanja.
Kontrolu parkiranja vozila na javnim parkiralištima obavlja ovlaštena osoba
Organizatora parkiranja.
Članak 11.

Za parkiranje autobusa, kampera, teretnih vozila i radnih strojeva mogu se izdati
isključivo satne ili dnevne parking karte.
Članak 12.
Na parkiralištima na kojima se naplaćuje parkiranje pravne i fizičke osobe mogu
ostvariti pravo mjesečnog zakupa parking mjesta Da bi ostvarili to pravo moraju podnijeti
zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gradac uz predočenje preslike osobne
iskaznice.
Članak 13
Osobe s invaliditetom koje su rješenjem nadležnog državnog tijela ostvarili pravo na
znak pristupačnosti, mogu besplatno parkirati na javnim parkiralištima na mjestima
rezerviranim odnosno obilježenim s posebnim znakom pristupačnosti sukladno zakonu.
Članak 14.
Vozila liječničkog i medicinskog osoblja za vrijeme kućne posjete i kućne njege ne
plaćaju parkiranje kao ni ostala vozila javnih službi ( policija, vatrogasci, hitna pomoć, HV i
sl. ).
Članak 15.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o uvjetima i načinu korištenja
parkirališta na području Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 11/18, 15/18 i 08/19 ).

Članak 16.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku“ službenom glasilu Općine Gradac po
dobivenoj suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, a stupa na snagu osmog dana od dana
objave.
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