REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBNIK

Općinska načelnica
Na temelju Odluke o uređenju prometa na području Općine Vrbnik ( „Službene novine
Primorsko-goranske županije“, broj 11/05) i članka 59. Statuta Općine Vrbnik ( „Službene
novine Primorsko-goranske županije“, broj 31/09 i 33/09 ) Općinska načelnica Općine
Vrbnik, dana 1. siječnja 2014. godine, donijela je
PRAVILNIK
o organizaciji i načinu naplate parkiranja
Članak 1.
I.

OPĆE ODREDBE

Ovim se Pravilnikom određuju
- opći uvjeti ugovora za korištenje parkirališta
- povlaštena sezonska parkirališna karta i nadzor nad parkiranjem vozila
- premještanje vozila, blokiranje vozila i nadzor.
Javnim parkiralištem s naplatom ( u daljnjem tekstu: javno parkiralište) smatra se javna
prometna površina namijenjena isključivo za parkiranje vozila.
Iznimno javna parkirališta mogu se koristiti u svrhu održavanja zabavnih, sportskih, kulturnih,
komercijalnih manifestacija ili sličnih događanja te prilikom izvođenja građevinskih radova,
koji se ne mogu izvoditi bez zauzimanja dijela parkirališne površine sukladno uvjetima
utvrđenim u Odluci o uređenju prometa u Općini Vrbnik.
Članak 2.
Javno parkiralište s naplatom može biti stalno ili privremeno, ulično ili izvanulično.
Stalna javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje od 01.
lipnja do 30.rujna u vremenu od 9 do 22 sat.
Privremena javna parkirališta s naplatom su parkirališta koja se organiziraju Odlukom
Općinske načelnice.
Ulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta posebno označena horizontalnom i
vertikalnom signalizacijom na kolniku i nogostupu s skladu s propisima o sigurnosti prometa
te tehničkom dokumentacijom.
Izvanulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika, a
označena su vertikalnom i horizontalnom signalizacijom, a mogu biti otvorenog ili zatvorenog
tipa.
Otvorena parkirališta su ona parkirališta koja zbog prometne situacije nije moguće fizički
preprekama zatvoriti.
Zatvorena parkirališta su parkirališta koja se u cilju kontrole ulaza i izlaza mogu fizički
zatvoriti, a da se ne poremete prometni tokovi.
Članak 3.
Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu s propisima o
sigurnosti prometa.
Javna parkirališta u općini Vrbnik mogu se svrstati u kategorije.

Članak 4.
Stalna javna parkirališta s naplatom u općini Vrbnik su:
- Trg Sv. Ivana - centar
- Vajavina
- Gospoji (kod restorana Gospoja)
- Namori
- Plaža Sv. Marek
- parkiralište autobusa
- privatno parkiralište (ulaz iz ulice Braće Trinajstić)
Grafički prikaz i broj parkirnih mjesta iz stavka 1. ovog članka čini sastavni dio ove Odluke,
ali nije predmet objave.
Članak 5.
Naplata parkirališta na području Općine Vrbnik određenja je kao komunalna djelatnost
temeljem članka 1. Odluke o komunalnim djelatnostima od značaja za Općinu Vrbnik
(„Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 46/04).
Tehničke i organizacijske poslove, naplatu, održavanje i čišćenje, nadzor nad parkiranjem
vozila, te druge poslove na javnim parkiralištima s naplatom obavlja pravna osoba ( u
daljnjem tekstu: Organizator parkiranja) na temelju ugovora o koncesiji.
Naplata parkiranja obavlja se svakodnevno u razdoblju od 01.06.-30.09. u vremenu od 09:0022:00. Općinska načelnica može odobriti drugačije razdoblje i vrijeme parkiranja.
II. OPĆI UVJETI UGOVORA ZA KORIŠTENJE PARKIRALIŠTA
Članak 6.
Ulaskom vozila u zonu parkiranja s naplatom vozač, odnosno vlasnik vozila ( u daljnjem
tekstu: korisnik parkirališta) sklapa s Organizatorom parkiranja (koncesionarom) Ugovor o
korištenju javnog parkirališta s naplatom uz korištenje dnevne parkirališne karte prihvaćajući
opće uvjete ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanih ovim Pravilnikom.
Ugovorom o parkiranju iz stavka 1. ovoga članka isključuje se čuvanje vozila te odgovornost
za oštećenje ili krađu vozila.
Članak 7.
Za korištenje javnih parkirališta korisnik parkirališta mora imati parkirališnu kartu.
Parkirališna karta izdaje se kao dnevna karta i vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena
u prvom sljedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje, a za kraće vrijeme korištenja
parkirališta dnevna karta izdaje se i kao jednosatna ili višesatna parkirališna karta ( u daljnjem
tekstu: satna karta).
Izgled i sadržaj dnevne karte za korištenje javnih parkirališta određuje Organizator parkiranja,
uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbnik (u daljnjem tekstu: JUO).
Cijenu dnevne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje Općinska načelnica
Općine Vrbnik.
Članak 8.
Korisnik parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu obvezan je kupljenu parkirališnu kartu
vidljivo istaknuti s unutrašnje strane vjetrobranskog stakla vozila.
Korisnik parkirališta dužan je vozilo parkirati u skladu s oznakama vodoravne i okomite
signalizacije.
Korisnik parkirališta dužan je parkirati u skladu s uputama koje mu daje koncesionar, ako
parkiralište nema vodoravnu signalizaciju (u slučaju da podloga parkirališta nije betonirana,
asfaltirana ili popločena).

Članak 9.
Pravilnost korištenja parkirališta i pravovaljanost istaknute parkirališne karte te vrijeme
zadržavanja nadzire koncesionar ili osobe koje on za to ovlasti.
Članak 10.
(1) Korisnik parkirališta mora u roku od 10 minuta od parkiranja vozila vidljivo istaknuti
valjanu parkirališnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila ili zaprimiti SMS
poruku o plaćenoj parkirališnoj karti mobilnim telefonom.
(2) Valjana parkirališna karta je karta koja je plaćena:
- za parkiralište za koje se koristi pakiranje
- za vrijeme korištenja parkirališta
- u okviru vremenskog ograničenja trajanja parkiranja
- ispravno poslanu poruku sa reg.oznakom ako je plaćanje putem SMS-a
Ako korisnik javnog parkirališta postupu suprotno stavku 1. ovog članka smatra se da je
pristao preuzeti dnevnu parkirališnu kartu od osobe koju ovlasti Organizator parkiranja
stavljenu na vjetrobransko staklo vozila i dužan ju je platiti u roku od 8 dana od dana njenog
preuzimanja.
(3) Naknada troškova izdavanja dnevne parkirališne karte s nalogom za plaćanje od strane
koncesionara iznosi 75,00 kn s uključenim PDV-om i prihod je koncesionara. Cijena dnevne
parkirališne karte iz stavka (1) ovog članka iznosi 25,00 kn i prihod je koncesionara.
Članak 11.
Korisnik parkirališta koji ne postupi sukladno članku 8. smatrat će se da je temeljem članka
10. pristao preuzeti dnevnu parkirališnu kartu s nalogom za plaćanje.
Članak 12.
(1) Korisnik parkirališta može dnevnu parkirališnu kartu s nalogom za plaćanje preuzeti na
javnom parkiralištu od osobe koju ovlasti Organizator parkiranja.
(2) Dnevna karta s nalogom za plaćanje preuzeta na način iz stavka (1) članka10. smatra se
uredno dostavljena i kasnija oštećenja ili uništenja ne utječu na valjanost dostavljanja i ne
odgađa plaćanje.
Članak 13.
(1) Ako korisnik parkirališta ne plati dnevnu kartu u roku iz članka 10. ove Odluke dužan je
osim iznosa dnevne karte, u daljnjih osam dana, platiti i dodatni trošak u iznosu od 30,00 kn
te zakonsku zateznu kamatu, na što će ga se u nalogu upozoriti.
(2) Ako korisnik parkirališta ne podmiri obveze iz stavka (1) ovoga članka u danim rokovima,
Organizator parkiranja pokrenut će protiv njega, a u svoje ime i za svoj račun, postupak pred
nadležnim tijelom.
Članak 14.
Korisnikom javnog parkirališta s naplatom koji podliježe plaćanju 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 prihvatljiv način.
Korisnikom parkirališta smatra se i primatelj leasinga kojemu je vozilo dano na korištenje na
temelju pravnog posla leasinga odnosno najmoprimac kojem je poduzetnik u obavljanju ranta-car usluge ustupio vozilo na temelju ugovora o najmu.

Članak 15.
(1) Satna karta je isprava kojom korisnik parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću
naknadu prema cjeniku parkiranja, te da se na parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog,
odnosno plaćenog vremena.
(2) Na satnoj karti su oznake – Općina Vrbnik, ime, adresa i OIB Organizatora parkiranja,
serijski broj karte, te drugi znakovi pomoću kojih se obilježava godina, mjesec, dan, vrijeme
korištenja parkirališta i cijena.
(3) Izgled satne karte iz st.2 ovog članka ne primjenjuje se na satnu kartu kupljenu putem
mobilnog telefona.
Članak 16.
Korisnik parkirališta može kupiti satnu kartu na javnom parkiralištu putem parkirališnog
automata, putem mobilnog telefona i od ovlaštene osobe Organizatora parkiranja.
Naplata satne karte putem parkirališnog automata podrazumijeva istodobno plaćanje i
preuzimanje parkirališne karte neposredno na parkiralištu putem parkirališnog automata.
Naplata satne karte mobilnim telefonom podrazumijeva kupnju parkirališne karte
elektroničkim putem o čemu Korisnik parkiranja zaprima SMS poruku o plaćenoj
parkirališnoj karti putem mobilnog telefona.
Naplata satne karte ručno podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje parkirališne karte
neposredno na javnom parkiralištu od osobe koju ovlasti Organizator parkiranja.
Naplata satne karte na ovlaštenim prodajnim mjestima i od ovlaštene osobe Organizatora
parkiranja podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje parkirališne karte.
Članak 17.
Za naplatu parkiranja samoisticanjem karte, koristi se satna parkirna karta, za ručnu naplatu
satna blok-karta, na zatvorenom parkiralištu ulazni print listić i izlazni print listić, te za
automatsku naplatu automat satna parkirna karta.
Satna parkirna karta za samoisticanje uz obilježja iz članka 11. ovog Pravilnika ima i grb
Općine Vrbnik, a na poleđini uputu za upotrebu parkirne karte.
Satna automat parkirna karta ima obilježja iz članka 11. ovog Pravilnika i vrijeme do kojeg je
plaćeno parkiranje.
Članak 18.
(1) Plaćanje satne karte mobilnim telefonom obavlja se slanjem SMS poruke s ispravnim
registarskim brojem vozila za koje se plaća satna karta i to na broj: 8517, 8516, 8515 ovisno o
mjestu parkiranja.
Ukoliko kupnja satne karte mobilnim telefonom iz tehničkih razloga nije moguća korisnik
parkirališta dužan je koristiti ostale mogućnosti kupnje satne karte.
(2) Korisnik koji ne postupi temeljem stavka (1) ovog članka pristaje preuzeti dnevnu
parkirališnu kartu s nalogom za plaćanje temeljem članka 10. ovog Pravilnika.
Članak 19.
Organizator parkiranja je dužan na svim parkirnim automatima izvjesiti upute o kupnji satne
karte pomoću mobilnog telefona.
Na svim parkiralištima općine Vrbnik, (osim na zatvorenim parkiralištima) satna karta se
plaća unaprijed.
Članak 20.

Kod zatvorenih parkirališta s poluautomatiziranom ili automatskom naplatom satna i dnevna
karta kompjutorski se obračunava prema podacima sa ulaznog listića i naplaćuje se kod izlaza
iz parkirališta zajedničkim print računom.
Korisniku bez ulaznog listića bit će obračunato vrijeme od početka radnog vremena, ili
stvarnog vremena ulaza ako ga je moguće utvrditi.
Članak 21.
Cijena parkiranja s uključenim PDV-om iznosi 5,00 kn u centru i Namori, 4,00 kn na
Vajavini. Cijena se može mijenjati odlukom Općinske načelnice u dogovoru s
Koncesionarom.
III. POVLAŠTENA SEZONSKA PARKIRALIŠNA KARTA I NADZOR NAD
PARKIRANJEM VOZILA
Članak 22.
Na javnom parkiralištu gdje je navedena naplata parkiranja u skladu s zakonskim propisima
posebno se označuju i rezerviraju parkirališna mjesta za vozila osobama s invaliditetom s
oznakama posebnog međunarodnog znaka za pristupačnost, a koja se mogu koristiti ako je
znak pristupačnosti za vozila s invaliditetom propisno istaknut u vozilu i ako se u vozilu
nalazi ili njime upravlja osoba s invaliditetom. Vozila s međunarodnom oznakom za osobe s
invaliditetom imaju besplatno parkiranje na parkirnim mjestima označenim za osobe s
invaliditetom.
Članak 23.
Općinska načelnica može odobriti zahtjev za rezervaciju parkirališnog mjesta. Cijena
rezervacije parkirališnog mjesta iznosi 3.000,00 kn po sezoni i prihod je Općine Vrbnik.
Rezervirano mjesto izuzima se iz broja parkirališnih mjesta za obračun koncesije.
Članak 24.
Stanari koji imaju prebivalište unutar stare gradske jezgre, i registrirano vozilo u PP Krk
ostvaruju pravo na parkiranje pod povlaštenim uvjetima kupnjom povlaštene sezonske
parkirališne karte.
Registrirani ribari s područja Općine Vrbnik imaju pravo na povlaštenu kartu u iznosu od
100,00 kn mjesečno na javnom parkiralištu Namori.
Zahtjev za kupnju sezonske karte podnosi se JUO.
Povlaštena sezonska parkirališna karta omogućava vremenski neograničeno parkiranje na
parkiralištu za koji je izdana.
Povlaštenu sezonsku parkirališnu kartu izdaje JUO nakon izvršene uplate.
Cijenu i uvjete za izdavanje povlaštene sezonske parkirališne karte utvrđuje Općinska
načelnica, a prihod je Organizatora parkiranja – Koncesionara.
Prihod od prodanih povlaštenih sezonskih parkirališnih karata može biti i prihod Općine
Vrbnik te se iznos koncesije umanjuje za izdanu povlaštenu sezonsku parkirališnu kartu u
iznosu utvrđenom Ugovorom za jedno parkirno mjesto.
Članak 25.
Povlaštenu sezonsku parkirališnu kartu korisnik parkirališta je dužan vidljivo istaknutio s
unutrašnje strane vjetrobranskog stakla.
Povlaštena sezonska parkirališna karta može se koristiti samo za vozilo za koje je izdana.
Povlaštena sezonska parkirališna karta važi za razdoblje za koje je izdana i za parkiralište za
koje je izdana.

Članak 26.
Povlaštena sezonska parkirališna karta ima obilježje općine – grb, ime Organizatora
parkiranja, registarski broj vozila za koje se izdaje i serijski broj karte, datum važenja i naziv
parkirališta za koje je izdana.
Članak 27.
Korisnik parkiranja čija povlaštena sezonska parkirališna karta nije valjana ili je koristi za
parkiralište za koje nije važeća, korištenje javnog parkirališta s naplatom, ugovara s
organizatorom parkiranja sukladno odredbama članka 10. ovog Pravilnika.
IV. PREMJEŠTANJE VOZILA, BLOKIRANJE VOZILA I NADZOR
Članak 28.
Na parkiralištu s naplatom mogu se blokirati vozila sa zool tablicama, vozila s inozemnom
registarskom tablicom i vozila bez registarskih tablica, i vozila s proba tablicom te vozila koja
onemogućavaju normalno odvijanje prometa na prakiralištu pod naplatom s ciljem naplate
dnevne karte.
Članak 29.
Kod blokiranja vozila Organizator parkiranja je dužan na prednje ili bočno staklo vozila
staviti naljepnicu da je vozilo blokirano s uputom što vozač mora učiniti.
Tekst naljepnice je na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku.
Članak 30.
Ukoliko vlasnik ili korisnik vozila ne zatraži deblokadu vozila u roku od 24 sata, vozilo će se
premjestiti pauk vozilom po nalogu ovlaštene osobe – Organizatora parkiranja ili prometnog
redara.
Članak 31.
(1) U zoni naplate parkiranja korisnik parkiranja dužan je parkirati vozilo točno na kolniku ili
na drugoj prometnoj površini javnog parkirališta koja je jasno označena i iscrtana kao mjesto
za parkiranje, te svojim parkiranjem ne smije onemogućavati korištenje drugog parkirnog
mjesta, ne smije onemogućiti normalno odvijanje prometa na parkiralištu ili ometati kretanje
pješaka.
(2) Za povredu iz stavka (1) ovog članka vozilo se može blokirati temeljem članka 29. ili će
se bez prethodne blokade odmah premjestiti specijalnim vozilom „pauk“ po nalogu ovlaštene
osobe - Organizatora parkiranja.
Članak 32.
Naplate parkiranja oslobođena su službena vozila policije, hitne pomoći i vatrogasna vozila,
službena vozila stranih diplomatskih predstavništava u Republici Hrvatskoj, službena vozila
Predsjednika Republike Hrvatske, službena vozila ureda Predsjednika Sabora Republike
Hrvatske, službena vozila ureda Vlade Republike Hrvatske, službena vozila predstavnika
inozemnih vlada, službena vozila predstavnika stranih i domaćih općina i gradova koji su u
službenoj posjeti Općini Vrbnik.

Članak 33.
Naplatu parkiranja i kontrolu obavljat će djelatnici Organizatora parkiranja - Koncesionara u
uočljivim uniformama, s istaknutim iskaznicama na kojima je ime/naziv Organizatora
parkiranja i brojčana šifra kontrolora.
Članak 34.
Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima obavlja ovlaštena osoba Organizatora
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 ovim Pravilnikom.
Članak 35.
Nadzor nad radom Organizatora parkiranja vrši JUO – Komunalni redar, te je dužan podnositi
izvješće načelniku o obavljenom nadzoru.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 36.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Objavit će se na internetskim stranicama
Općine Vrbnik.
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