
OBRAZLOŽENJE 
uz Prijedlog Odluke o izmjenama  i dopunama Odluke o općim uvjetima organizacije, 

naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski 
 
 

 
  Ovim izmjenama Odluke o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole 
parkiranja vozila na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski mijenjaju se lokacije, 
odnosno parkirališta do sada uvrštena u sustav naplate i to na način da se parkirališta koja su 
do sada bila odlukom utvrđena, a to su Ulica Kralja Zvonimira, Ulica Antuna Mažuranića i 
Zagrebačka ulica, brišu iz Odluke, a dodaju nova parkirališta i to Ulica Stjepana Mažuranića i 
Mel, koja će ući u sustav naplate. 
  Osim toga, bitna izmjena je i cijena parkiranja koja u prvoj zoni za razdoblje 
od 01.10. do 31.05. ostaje ista, a za period od 01.06. do 30.09. mijenja se na način da prvi sat 
ostaje šest kuna, a svaki slijedeći iznosi osam kuna. U drugoj zoni, a to je parkiralište 
Lukavice, mijenja se cijena parkiranja u razdoblju od 01.06. do 30.09. i to na način da se sa 
osam kuna povećava na deset kuna. 
  U skladu sa time povećavaju se i dnevne parkirne karte i to za prvu zonu za 
period od 01.06. do 30.09. sa 140,00 kn na 190,00 kn, i u drugoj zoni sa 140,00 kn na 150,00 
kn, koliko u drugoj zoni iznosi dan parkiranja, budući da je u drugoj zoni radno vrijeme 
parkirališta od 07,00 sati do 22,00 sati, što iznosi 15 sati ukupno. 
  Također se ukida odredba o mogućnosti kupnje povlaštene parkirne karte za 
sve one koji imaju prebivalište na području Grada Novi Vinodolski, a ne udovoljavaju drugim 
uvjetima, te žele kupiti povlaštenu parkirnu kartu. U dosadašnjoj praksi je to značilo da 
fizičke i pravne osobe koje su morale udovoljiti uvjetima, da se bave pružanjem usluga u 
turizmu i ugostiteljstvu u zoni naplate parkiranja, da su vlasnici nekretnina u zoni naplate 
parkiranja i osobe koje nisu udovoljavale tim uvjetima imale su istu cijenu povlaštene 
parkirne karte (250,00 kn), stoga smatramo da takva odredba nije bila korektna. 
Stoga se, zbog naprijed iznijetih razloga predlaže donošenje Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima 
Grada Novi Vinodolski, te se prijedlog Odluke dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje. 
   
  Savjetovanje o prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o zakupu poslovnog 
prostora ostaje otvoreno do 14. lipnja 2018. godine. 
 
  Nakon toga datuma neće više biti moguće sudjelovanje na Savjetovanju 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 


