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Na temelju članka 14. Odluke o uređenju prometa na području Grada Supetra (»Službeni glasnik
Grada Supetra«, br. 06/14.) i članka 46. Statuta Grada Supetra (»Službeni glasnik Grada Supetra«, br.
09/09., 04/13., 03/14. i 19/15.), Gradsko vijeće Grada Supetra, na svojoj 33. sjednici, održanoj dana
20. lipnja 2016. godine, donijelo je
OPĆE UVJETE
o načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim se Općim uvjetima o načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima (u daljnjem tekstu: Opći
uvjeti) određuju parkirališne površine (u daljnjem tekstu: javna parkirališta), organizacija, te način
naplate parkiranja i korištenja javnog parkirališta pod naplatom na području grada Supetra (u daljnjem
tekstu: Grad) koju obavlja Komunalno društvo „GRAD“ d.o.o. Supetar (u daljnjem tekstu: Komunalno
društvo).
Članak 2.
Javnim parkiralištem, u smislu ovih Općih uvjeta, smatra se dio javno prometne površine koja je
namijenjena isključivo za parkiranje osobnih vozila.
Članak 3.
Javno parkiralište iz članka 2. ovih Općih uvjeta može biti uređeno kao otvoreno ili zatvoreno javno
parkiralište, a može biti stalno ili povremeno.
Stalno javno parkiralište je parkiralište na kojem se parkiranje naplaćuje tijekom cijele godine.
Povremeno javno parkiralište je parkiralište sezonskog tipa.
Otvoreno javno parkiralište je parkiralište bez automatske i poluautomatske kontrole ulaza i izlaza.
Zatvoreno javno parkiralište je parkiralište sa automatskom i poluautomatskom kontrolom ulaza i
izlaza, odnosno kontrolom ulaza i izlaza putem ovlaštene osobe Komunalnog društva.
Parkiranje na javnom parkiralištu može biti s ograničenim ili neograničenim vremenom trajanja
parkiranja.
Članak 4.
Javna parkirališta pod naplatom razvrstavaju se u parkirališne zone, koje obuhvaćaju skup parkirnih
mjesta na kojima vrijede ista pravila i naknada za parkiranje.
Parkirališne zone, visinu naknade za parkiranje u istima i vremensko ograničenje trajanja parkiranja
određuje Gradonačelnik Grada Supetra (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) na prijedlog Jedinstvenog
upravnog odjela (u daljnjem tekstu: Odjel).
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Članak 5.
Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima pod naplatom obavlja ovlaštena osoba
Komunalnog društva (u daljnjem tekstu: naplatničar).
II. OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNIH PARKIRALIŠTA POD NAPLATOM
Članak 6.
Parkiranjem vozila na javnom parkiralištu pod naplatom uz korištenje parkirne karte, zaprimljene
SMS poruke o plaćenoj parkirnoj karti putem mobilnog telefona, odnosno naplatom putem službene
osobe Komunalnog društva, korisnik odnosno vlasnik vozila sklapa sa Komunalnim društvom ugovor
o korištenju javnog parkirališta.
Sklapanjem ugovora iz stavka 1. ovoga članka, korisnik odnosno vlasnik vozila prihvaća odredbe
ugovora o korištenju javnog parkirališta pod naplatom utvrđene ovim Općim uvjetima.
Članak 7.
Ugovorom iz članka 6. ovih Općih uvjeta isključuje se odgovornost Komunalnog društva za čuvanje,
oštećenje ili krađu vozila.
Članak 8.
Za korištenje javnih parkirališta pod naplatom, koriste se sljedeće vrste parkirnih karata:
- parkirna karta za parkiranje u trajanju do 15 minuta (u daljnjem tekstu:“ kvartina“)
- jednosatna ili višesatna parkirna karta (u daljnjem tekstu: satna karta),
- cjelodnevna parkirna karta (u daljnjem tekstu: cjelodnevna karta),
- tjedna parkirna karta (u daljnjem tekstu: tjedna karta),
- mjesečna parkirna karta (u daljnjem tekstu: mjesečna karta),
- dnevna parkirna karta (u daljnjem tekstu:“ DPK“),
- povlaštena parkirna karta (u daljnjem tekstu: povlaštena karta).
Cijene i uvjete korištenja parkirnih karata iz stavka 1. ovoga članka određuje Gradonačelnik na
prijedlog Odjela.
Članak 9.
Za korištenje javnih parkirališta pod naplatom s ograničenim vremenom trajanja parkiranja koristi se
kvartina i satna karta.
Kvartina i satna karta vrijede samo za parkirališnu zonu i vremensko razdoblje za koje su izdani.
Izgled i sadržaj parkirnih karata iz stavka 1. ovoga članka određuje Komunalno društvo.

2

BROJ: 09/16 SLUŽBENI GLASNIK GRADA SUPETRA 21. lipnja 2016.

Članak 10.
Naplata satne karte na javnom parkiralištu obavlja se:
- ručnom naplatom,
- automatski,
- poluautomatski,
- putem GSM operatera,
Ručna naplata podrazumijeva istodobnu kupnju i preuzimanje parkirne karte neposredno na
parkiralištu od ovlaštene osobe Komunalnog društva.
Automatska naplata podrazumijeva istodobnu kupnju i preuzimanje parkirne karte neposredno na
parkiralištu putem parkirnog automata.
Poluautomatska naplata podrazumijeva preuzimanje parkirne karte u automatu, a plaćanje naknade za
parkiranje obavlja ovlaštena osoba Komunalnog društva.
Naplata putem GSM operatera podrazumijeva plaćanje naknade za parkiranje upućivanjem SMS
poruke odgovarajućem operateru koji korisnika parkirališta povratnom SMS porukom obavještava da
je plaćanje naknade za parkiranje prihvaćeno.
Članak 11.
Korisnik javnog parkirališta pod naplatom bez vremenskog ograničenja parkiranja, a koji koristi javno
parkiralište korištenjem satne karte, dužan je istaknuti valjanu satnu kartu s unutarnje strane
vjetrobranskog stakla vozila ili zaprimiti SMS poruku za plaćeno parkiranje, u roku od 10 minuta od
parkiranja svog vozila na parkirališnom mjestu.
Valjana satna karta je ona parkirna karta iz koje je vidljivo da je plaćena:
a) za vremensko razdoblje u kojem se koristi javno parkiralište pod naplatom bez vremenskog
ograničenja,
b) za parkirališnu zonu u kojoj se koristi javno parkirališno mjesto pod naplatom,
c) u okviru vremenskog trajanja parkiranja.
Korisnik javnog parkirališta pod naplatom sa vremenski ograničenim parkiranjem, a koji koristi javno
parkiralište korištenjem kvartine ili satne karte, dužan je istaknuti valjanu kartu s unutarnje strane
vjetrobranskog stakla vozila ili zaprimiti SMS poruku za plaćeno parkiranje, u roku od 5 minuta od
parkiranja svog vozila na parkirališnom mjestu.
Valjana kvartina i satna karta je ona parkirna karta iz koje je vidljivo da je plaćena:
a) za vremensko razdoblje u kojem se koristi javno parkiralište pod naplatom sa vremenski
ograničenim parkiranjem,
b) u okviru vremenskog trajanja parkiranja.
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Članak 12.
Korisnik javnog parkirališta pod naplatom koji koristi otvoreno ili zatvoreno javno parkiralište cijeli
dan može kupiti cjelodnevnu kartu.
Cjelodnevna karta vrijedi za javno parkiralište za koje je kupljena i važi 24 sata od trenutka kada je
kupljena.
Izgled i sadržaj parkirne karte iz stavka 1. ovoga članka određuje Komunalno društvo.
Članak 13.
Korisnik javnog parkirališta pod naplatom koji koristi otvoreno ili zatvoreno javno parkiralište više
dana može kupiti tjednu kartu.
Tjedna karta vrijedi za javno parkiralište za koje je kupljena i važi sedam (7) dana od dana kada je
kupljena.
Izgled i sadržaj parkirne karte iz stavka 1. ovoga članka određuje Komunalno društvo.
Članak 14.
Mjesečna parkirna karta može se koristiti isključivo za vozilo za koje je izdana, za vremensko
razdoblje na koje je izdana, te za parkirališnu zonu u kojoj se koristi javno parkirališno mjesto pod
naplatom.
Izgled i sadržaj parkirne karte iz stavka 1. ovoga članka određuje Komunalno društvo.
Članak 15.
Korisnici javnih parkirališta pod naplatom koji posjeduju valjanu, cjelodnevnu, tjednu ili mjesečnu
parkirnu kartu mogu koristiti parkirno mjesto u zoni za koju je parkirna karta izdana na način da
višekratno napuštaju parkirno mjesto i ponovno zauzimaju isto ili drugo slobodno mjesto u istoj zoni
za koju je parkirna karta izdana kao i u svakoj zoni nižeg ranga u kojoj vrijeme parkiranja nije
ograničeno.
Članak 16.
Na javnom parkiralištu pod naplatom, kao i na javnom parkiralištu bez naplate može se dati na
uporabu rezervirano parkirališno mjesto za vozila s dozvolom.
Lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta, te način i kriterije dodjele istih, određuje
Gradonačelnik svojim zaključkom.
Članak 17.
S korisnikom rezervacije parkirališnog mjesta Komunalno društvo sklapa ugovor o zakupu
rezerviranog parkirališnog mjesta.
Komunalno društvo označava rezervirano parkirališno mjesto adekvatnom prometnom signalizacijom
i postavlja element blokade („čuvar parkinga“).
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Za čuvanje rezerviranog parkirališnog mjesta i elemenata blokade odgovoran je korisnik iz stavka 1.
ovoga članka.
Članak 18.
Na javnim parkiralištima pod naplatom posebno se označavaju rezervirana parkirališna mjesta za
vozila osoba s invaliditetom oznakom važećeg znaka pristupačnosti u suglasnosti sa propisima.
Naknadu za parkiranje na parkirališnom mjestu iz stavka 1. ovog članka ne plaćaju osobe s
invaliditetom za razdoblje od 2 (dva) sata u jednom danu. To pravo se stječe na način da se prilikom
ulaska u parkiralište mora uzeti parkirna karta koju je pri izlasku s parkirališta potrebno predati skupa
s važećom iskaznicom (ZNAK PRISTUPAČNOSTI). Pravo na besplatno parkiranje unutar navedenog
razdoblja se stječe jedino ako se u vozilu pri izlasku s parkirališta nalazi osoba na koju glasi iskaznica
(ZNAK PRISTUPAČNOSTI) u protivnom se plaća cijena parkiranja vozila po satu na način kako je
regulirano i za sve ostale korisnike. Ako se vozilo zadržalo duže od 2 (dva) sata onda se svaki slijedeći
sat parkiranja naplaćuje po cijeni parkiranja vozila po satu.
Članak 19.
Korisnik javnog parkirališta pod naplatom koji ne posjeduje valjanu parkirnu kartu, korištenje javnog
parkirališta pod naplatom ugovara s Komunalnim društvom sukladno člancima 20. do 23. ovih Općih
uvjeta.
Članak 20 .
Ako korisnik javnog parkirališta pod naplatom nema valjanu parkirnu kartu, smatrat će se da je s
Komunalnim društvom sklopio ugovor o korištenju jednog parkirnog mjesta na javnom parkiralištu
pod naplatom u vremenskom trajanju od 24 sata od trenutka izdavanja naloga za plaćanje dnevne
parkirne karte (DPK) od strane ovlaštene osobe Komunalnog društva.
Dnevna parkirna karta vrijedi na svim javnim parkiralištima pod naplatom neovisno o parkirališnim
zonama.
Izgled i sadržaj karte iz stavka 1. ovoga članka određuje Komunalno društvo.
Članak 21.
Ovlaštene osobe Komunalnog društva koriste se odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje
evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa, boje i registarske oznake vozila, te ispisivanje
DPK i naloga, a sve sukladno općim uvjetima ugovora o korištenju javnih parkirališta pod naplatom iz
članka 6. stavka 2. ovih Općih uvjeta.
DPK i nalog izdaje ovlaštena osoba Komunalnog društva za nadzor nad parkiranjem vozila
(naplatničar), koja DPK i nalog pričvršćuje ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila.
Dostavljanje DPK i naloga na način utvrđen u stavku 2. ovoga članka smatra se urednom dostavom, a
svako kasnije oštećenje ili uništenje istih, nema utjecaja na valjanost dostavljanja i ne odgađa plaćanje
dnevne parkirne karte.
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Članak 22.
Korisnik javnog parkirališta pod naplatom za kojeg je utvrđena obveza plaćanja DPK, dužan je platiti
dnevnu parkirnu kartu u roku od osam (8) dana od dana izdavanja iste.
Članak 23.
Korisnikom javnog parkirališta pod naplatom koji podliježe obvezi plaćanja DPK smatra se
vlasnik/korisnik leasinga vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva
unutarnjih poslova, prema registracijskoj oznaci vozila.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 24.
Danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta prestaje važiti Odluka o organizaciji naplate i kontroli
parkiranja na području Grada Supetra (»Službeni glasnik Grada Supetra«, br. 10/08. i 09/10.).
Članak 25.
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu dan nakon dana objave u »Službenom glasniku Grada Supetra«.

KLASA: 340-01/16-01/07
URBROJ: 2104/01-01-16-2
Supetar, 20. lipnja 2016. godine
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Mate Martinić v.r.

IZDAVAČ: GRAD SUPETAR – SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: Pročelnik Ivica Blažević dipl.iur.
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