
Temeljem članka 30. i članka 133. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(N.N. br.68/18. i 110/18.) trgovačko društvo VEGIUM d.o.o., Obala Vladimira Nazora 

7, Karlobag, OIB: 77465071491, isporučitelj komunalne usluge parkiranja  donosi 

 

   OPĆE UVJETE ISPORUKE KOMUNALNE 

USLUGE PARKIRANJA 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 

Ovim Općim uvjetima se određuju: 

- javna parkirališta na području Općine Karlobag, 

- uvjeti i način naplate parkiranja, 

- cijena parkiranja, 

- uvjeti i način blokiranja, deblokiranja nepropisno zaustavljenih i parkiranih 

vozila, 

- visina troškova blokiranja, nepropisno parkiranih vozila. 

 

 

Članak 2. 

 

Parkirališna površina (u daljnjem tekstu: javno parkiralište) dio je javno-prometne 

površine namijenjen za parkiranje vozila. 

 

II. PARKIRALIŠTA - UREĐENJE, UVJETI I NAČIN NAPLATE 

 

Članak 3. 

 

U Općini Karlobag utvrđuju se sljedeća naplatna parkirališta kojima upravlja Društvo: 

1. parkiralište »Kupalište«, 

2. parkiralište »Kolodvor«, 

3. parkiralište »Hotel«, 

4. parkiralište »Depadans« 



Članak 4. 

 

Svako parkiralište iz prethodnog članka ima osigurana parkirna mjesta za osobe s 

invaliditetom. 

 

Članak 5. 

 

Društvo obavlja poslove naplate parkiranja, kao i poslove blokiranja, deblokiranja, a 

sukladno članku 24. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, temeljem 

ugovora sa Općinom Karlobag.  

 

Članak 6. 

 

Parkiralište s naplatom ima vidno istaknutu obavijest o radnom vremenu, 

dopuštenom vremenu trajanja parkiranja, cjenik parkiranja. 

Osoblje društva koje obavlja naplatu parkirališta obvezno je turistima i vlasnicima 

vozila davati potrebne turističke informacije, te u okviru mogućnosti, pripomoći 

regulaciji prometa. 

Društvo je obavezno voditi brigu o uređenju parkirališta, te izradi vertikalne i 

horizontalne signalizacije što uključuje i označavanje parkirnih mjesta. 

 

 

Članak 7. 

 

Za naplatu parkiranja koristi se parkirna karta koja mora imati sve elemente 

propisane poreznim propisima i mora se prodavati korisniku parkiranja putem 

parkirnih aparata te na blagajni Društva. Parkirna karta sadržava:  

- oznaku  parkirališta, 

- redni broj karte - računa, 

- datum i vrijeme dopuštenog trajanja parkiranja, 

- obavijest o načinu isticanja parkirne karte, 

- oznaku izvršitelja (fizičke ili pravne osobe) koja je izdala kartu tj. koja obavlja 

naplatu parkiranja. 

 

 



Članak 8. 

 

Cijena parkiranja, s uključenim PDV-om,  određuje Društvo, te iste iznose: 

- za osobna i kombi vozila 7,00 kn po satu, 

- 50,00 kn dnevna karta, 

- 120,00 kn tjedna karta, 

- 170,00 kn mjesečna karta, 

- 220,00 kn sezonska karta. 

Stanovnici sa prebivalištem na području Općine Karlobag imaju pravo na popust od 

70% na utvrđene cijene sezonskih parkirnih karata na temelju predočenja osobne 

iskaznice i prometne dozvole od Policijske uprave Ličko-senjske. 

Za vrijeme manifestacija korisnici sezonskih parkirnih karata dužni su isti prostor 

osloboditi od automobila i drugih stvari. 

 

 

Članak 9. 

 

Za vozila zatečena bez istaknute parkirne karte smatra se da su kupili dnevnu 

parkirnu kartu koja im se naplaćuje i vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena u 

prvom sljedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje. 

 

Za sklapanje ugovora o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na javnom 

parkiralištu u trajanju dužem od 24 sata izdaje se tjedna, mjesečna ili sezonska 

parkirališna karta. 

 

Izgled i sadržaj parkirališnih karata za parkiranje na javnim parkiralištima određuje 

Društvo.  

 

 

Članak 10. 

 

Korisnik parkirališta može kupiti tjednu, mjesečnu ili sezonsku parkirališnu kartu na 

blagajni Društva. 

Naplata tjedne, mjesečne ili sezonske parkirališne karte na blagajni Društva 

podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje parkirališne karte. 



Članak 11. 

 

Korisnik parkirališta dužan je valjanu parkirališnu kartu u materijaliziranom obliku u 

roku od pet (5) minuta od parkiranja vozila istaknuti na vozilu tako da kontrolor 

parkiranja može provjeriti njezinu valjanost. 

Ako korisnik parkirališta ne istakne valjanu parkirališnu kartu u materijaliziranom 

obliku u roku iz stavka 1. ovog članka ili je istakne tako da se ne može provjeriti 

njezina valjanost, smatrat će se da nema valjanu parkirališnu kartu. 

Ako korisnik parkirališta nema valjanu parkirališnu kartu, smatrat će se da je s 

Društvom sklopio ugovor o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na javnom 

parkiralištu u trajanju od 24 sata (dnevna karta). 

U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, kontrolor parkiranja ostavit će dnevnu kartu s 

nalogom za plaćanje na vozilu, koju je korisnik dužan platiti u roku od osam dana od 

dana sklapanja ugovora. 

Dnevna karta s nalogom za plaćanje ostavljena na način iz stavka 4. ovoga članka 

smatra se uredno dostavljenom i kasnija oštećenja ili uništenja ne utječu na valjanost 

dostavljanja i ne odgađaju plaćanje. 

 

Članak 12. 

 

Račun i nalog za plaćanje ugovorene kazne (dnevna karta) radi provedbe općih 

uvjeta parkiranja izdaje  djelatnik Društva te ga na odgovarajući način pričvršćuje na 

vozilo. Korisnik parkiranja dužan je postupiti prema nalogu ili opomeni i platiti kaznu u 

roku od 8 dana na način naznačen u nalogu ili opomeni. 

 

Članak 13. 

 

Ako korisnik parkirališta ili vlasnik vozila ne postupi u određenom roku po nalogu i po 

primljenoj opomeni pravna osoba koja obavlja poslove naplate pokrenuti će protiv 

njega u svoje ime i za svoj račun odgovarajući prekršajni postupak. 

 

Članak 14. 

 

Korisnikom parkirališta koji podliježe plaćanju kazne po nalogu i protiv kojega će se 

pokrenuti prekršajni postupak smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u 

evidencijama PU prema registarskoj oznaci vozila. 

 



III. UVJETI I NAČIN BLOKIRANJA, DEBLOKIRANJA VOZILA 

 

Članak 15. 

 

Društvo ima pravo blokirati autobuse, teretne automobile, priključna vozila i radne 

strojeve posebnim napravama za blokiranje kotača i vlasniku, odnosno korisniku 

vozila, naplatiti troškove blokiranja, odnosno deblokiranja vozila kada parkira 

navedene vrste vozila na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta 

vozila. Kod blokiranja vozila djelatnik Društva obavezan je na prednje vjetrobransko 

staklo ili drugo vidno mjesto staviti znak upozorenja da je vozilo blokirano, s uputom 

vlasniku, odnosno korisniku, što učiniti da bi se vozilo deblokiralo. 

 

 

Članak 16. 

 

Po utvrđenom prekršaju iz čl. 15 ovih Općih uvjeta, osoba ovlaštena temeljem 

Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08) i temeljem 

ovih Općih uvjeta, a sve u skladu sa istom izdaje pisani nalog izvršitelju za blokiranje. 

Nalog sadrži sljedeće podatke: datum i vrijeme izdavanja, registarsku oznaku i tip 

vozila, mjesto i razlog blokiranja, grubu skicu mjesta, te potpis ovlaštene osobe. 

Blokiranje vozila se obavlja u nazočnosti ovlaštene osobe iz stavka 1. ovog članka, 

koja je izdala nalog. 

Blokiranje vozila se snima fotografskim aparatom, a fotografija se pohranjuje u 

dokumentaciji komunalnog, odnosno prometnog redarstva. 

 

Članak 17. 

 

Prigovor protiv naloga za blokiranje vozila upućuje se izdavatelju naloga u roku od 8 

dana. 

Prigovor ne odgađa izvršenje blokiranja niti naplatu troškova. 

Izdavatelj naloga za blokiranje vozila obvezan je o zaprimljenom prigovoru očitovati 

se u roku od 8 dana od dana zaprimanja istoga. 

 

 

 



Članak 18. 

 

Troškovi blokade/deblokade utvrđuju se u iznosu od 150,00 kn u što je uključen 

porez na dodanu vrijednost. 

 

Članak 19. 

 

Troškovi blokade/deblokade vozila prihod su Društva. 

Obveznikom plaćanja troškova iz prethodnog stavka smatra se vlasnik vozila koji je 

evidentiran u evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova prema registarskoj oznaci 

vozila. 

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 20. 

 

Naplata parkiranja provodi se u razdoblju od 01.06. – 30.09. od 07:00 do 22:00 sati.  

Blokiranje, deblokiranje, vozila parkiranih suprotno ovoj Odluci provodi se u razdoblju 

od 1. lipnja do 30. rujna. 

 

Članak 21. 

 

Na ove Opće uvjete dana je prethodna suglasnost općinskog vijeća Općine 

Karlobag, Zaključkom  KLASA: 363-02/22-01/17, URBROJ: 2125-5-22-02, od 

03.11.2022. godine. 

Ovi Opći uvjeti objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske 
županije,  na mrežnim stranicama Općine Karlobag, te na oglasnoj ploči i mrežnim 
stranicama Isporučitelja usluge. 
 

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od objave u „Županijskom 
glasniku“ Ličko-senjske županije.  
 

 

            

         Direktor:  

                   Lucija Tomljenović v.r. 


