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Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na
cestama (Narodne novine 67/08, 48/10 i 74/11) i te članka 11. Statuta Općine Bibinje
Općinsko vijeće Općine Bibinje na svojoj 21. sjednici održanoj dana 03.07. 2012. godine, d o
nosi

ODLUKU
o organizaciji i načinu naplate parkiranja

I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se odlukom određuju parkirališne površine (u daljnjem tekstu: javna
parkirališta), organizacija i način naplate parkiranja, te nadzor nad parkiranjem vozila na
javnim parkiralištima s naplatom na području Općine Bibinje.
Članak 2.
Javnim parkiralištem smatra se javna prometna površina namijenjena isključivo za
zaustavljanje i parkiranje vozila.
Članak 3.
Tehničke i organizacijske poslove, naplatu, nadzor nad parkiranjem vozila, održavanje
i čišćenje, te druge poslove na javnim parkiralištima s naplatom obavlja TD Bibinjac d.o.o. (u
daljnjem tekstu: Organizator parkiranja).
Članak 4.
Javno parkiralište s naplatom može biti stalno ili privremeno, ulično ili izvanulično.
Stalna javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje
tijekom cijele kalendarske godine.
Privremena javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojima se parkiranje
naplaćuje tijekom privremene regulacije prometa, određenih manifestacija i slično.
Ulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta posebno označena horizontalnom i
vertikalnom signalizacijom na kolniku i nogostupu u 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 u skladu s ovom odlukom i
prostorno su definirana posebnim projektom.
Izvanulična javna parkirališta s naplatom mogu biti asfaltirana i neasfaltirana.
Članak 5.
Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu s
propisima o sigurnosti prometa.
Javna parkirališta s naplatom moraju imati oznaku zone, dopuštenog trajanja
parkiranja, vremena naplate parkiranja i visinu naknada za parkiranje.
Članak 6.
Javna parkirališta s naplatom svrstavaju se u parkirališne zone.
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Parkiranje na javnom parkiralištu s naplatom može biti s ograničenim ili
neograničenim vremenom trajanja parkiranja.
Parkirališne zone, ograničenje vremena trajanja parkiranja i vrijeme naplate
parkiranja određuje načelnik Općine Bibinje.
II. OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNIH PARKIRALIŠTA S NAPLATOM
Članak 7.
Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom vozač,
odnosno vlasnik vozila, sklapa s Organizatorom parkiranja ugovor o korištenju javnog
parkirališta s naplatom uz korištenje dnevne parkirališne karte (u daljnjem tekstu: Ugovor o
parkiranju uz korištenje dnevne karte) prihvaćajući opće uvjete ugovora o korištenju javnih
parkirališta s naplatom propisanih ovom odlukom.
Članak 8.
Ugovorom iz prethodnog članka ove odluke isključuje se čuvanje vozila te
odgovornost za oštećenje ili krađu vozila.
Članak 9.
Za korištenje javnih parkirališta s naplatom koristi se dnevna parkirališna karta.
Dnevna parkirališna karta (u daljnjem tekstu: dnevna karta) vrijedi za parkirališnu
zonu i za vremensko razdoblje za koju je izdana.
Dnevna karta vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena u prvom slijedećem
danu u kojem se naplaćuje parkiranje.
Izgled i sadržaj dnevne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje
Organizator parkiranja.
Cijenu karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje načelnik Općine
Bibinje.
Članak 10.
Naplata dnevne karte obavlja se naplatom naloga za plaćanje dnevne karte preko
žiro računa Organizatora parkiranja ili naplatom dnevne karte na blagajni Organizatora
parkiranja.
Naplata dnevne karte putem naloga za plaćanje dnevne karte podrazumijeva
preuzimanje tiskane dnevne karte neposredno na parkiralištu na način iz članka 11. stavka 3.
ove odluke i plaćanje dnevne karte uplatom na žiro račun Organizatora parkiranja.
Naplata dnevne karte na blagajni Organizatora parkiranja podrazumijeva naplatu
dnevne karte na blagajni Organizatora parkiranja, a koja je prethodno preuzeta na
parkiralištu ili istodobnu kupnju i preuzimanje tiskane dnevne karte na blagajni Organizatora
parkiranja.
Članak 11.
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
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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 ovom odlukom.
Dnevnu kartu i nalog za plaćanje dnevne karte izdaje osoba ovlaštena za nadzor nad
parkiranjem. Osoba ovlaštena za nadzor nad parkiranjem dnevnu kartu i nalog za plaćanje
dnevne karte pričvršćuje ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila ili iste uručuje osobno na
zahtjev korisnika parkiranja.
Dostavljanje dnevne karte i naloga za plaćanje dnevne karte na način iz stavka 3.
ovoga članka smatra se urednim i kasnije oštećenje ili uništenje istih ne utječe na valjanost
dostavljanja te ne odgađa plaćanje dnevne karte.
Članak 12.
Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi javno parkiralište prema ugovoru o
parkiranju uz korištenje dnevne karte dužan je platiti dnevnu kartu u roku od osam (8) dana
od dana izdavanja iste.
Članak 13.
Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne plati dnevnu kartu u roku iz članka 12.
ove odluke, dužan je, osim iznosa dnevne karte, u daljnjih osam dana, platiti i stvarne
troškove te zakonsku zateznu kamatu, na što će ga se u nalogu upozoriti.
Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne plati u danim rokovima, Organizator
parkiranja pokrenut će protiv njega, a u svoje ime i za svoj račun, sudski postupak.
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 registracijskoj oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana vlasnik vozila
utvrđuje se na drugi način.
Članak 15.
Za stanare ulica na području zona u kojima se naplaćuje parkiranje i za pravne osobe
koje imaju sjedište unutar tog područja mogu se uvesti povlašteni uvjeti parkiranja u
pogledu vremenskog ograničenja trajanja parkiranja i cijene.
Za korištenje javnih parkirališta s naplatom po povlaštenim uvjetima koristi se
povlaštena parkirališna karta.
Povlaštena parkirališna karta (u daljnjem tekstu: povlaštena karta) vrijedi za
parkirališnu zonu i za vremensko razdoblje za koju je izdana.
Izgled i sadržaj povlaštene karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje
Organizator parkiranja, uz suglasnost načelnika.
Vrste i cijene povlaštenih karata za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje
načelnik Općine Bibinje.
Članak 16.
Pravo na povlaštenu kartu ima fizička osoba (stanar) koja:
‐ ima prebivalište ili boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što
dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova o
adresi stanovanja;
‐ ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom.

6

BROJ: 3

Službeni glasnik Općine Bibinje

10. srpnja 2012.

Pravo na povlaštenu kartu ima pravna osoba koja:
‐ koristi poslovni prostor na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje
ugovorom o zakupu, odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog
prostora;
‐ ima vozilo registrirano na ime pravne osobe, što dokazuje valjanom prometnom
dozvolom.
Naplata povlaštene karte obavlja se naplatom preko žiro računa Organizatora
parkiranja ili istodobnom kupnjom i preuzimanjem povlaštene karte na blagajni Organizatora
parkiranja.
Ako korisnik povlaštene karte za vrijeme njenog važenja promijeni vozilo za koje je
karta izdana, Organizator parkiranja zamijenit će parkirališnu kartu, na korisnikov zahtjev,
novom parkirališnom kartom.
Povlaštena karta vrijedi dok fizička, odnosno pravna osoba ispunjava uvjete iz stavka
1., odnosno 2. ovoga članka.
Osobama iz stavka 1., odnosno 2. ovoga članka može se izdati povlaštena karta ako
su podmirili sve svoje obveze prema Organizatoru parkiranja do dana njezina izdavanja.
Članak 17.
Korisnik javnog parkirališta s naplatom ostvaruje pravo korištenja javnog parkirališta s
naplatom po povlaštenim uvjetima samo ako ima valjanu povlaštenu kartu.
Valjana povlaštena karta je ona parkirališna karta iz koje je vidljivo da vrijedi:
a) za vozilo za koje je izdana, tj. za registracijsku oznaku parkiranog vozila,
b) za vremensko razdoblje u kojem se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom i
c) za parkirališnu zonu u kojoj se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom.
Korisnik parkiranja čija povlaštena karta nije valjana, korištenje javnog parkirališta s
naplatom ugovara s Organizatorom parkiranja sukladno odredbama članka 7. ove odluke.
Članak 18.
Korisniku javnog parkirališta s naplatom ovom odlukom omogućuje se korištenje
javnog parkirlišta s naplatom u kraćem vremenskom trajanju parkiranja po povoljnijim
uvjetima u pogledu cijene te primjene vremenski ograničenog trajanja parkiranja.
Za korištenje javnih parkirališta s naplatom po povoljnijim uvjetima koristi se
polusatna, jednosatna ili višesatna parkirališna karta (u daljnjem tekstu: satna karta) uz
primjenu vremenski ograničenog trajanja parkiranja.
Satna karta vrijedi za parkirališnu zonu i za vremensko razdoblje za koju je izdana.
Izgled i sadržaj satne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje
Organizator parkiranja, uz suglasnost gradskoga upravnog tijela nadležnog za promet.
Vrste i cijene satne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje
načelnik Općine Bibinje.
Članak 19.
Naplata satne karte obavlja se ručno i automatski neposredno na parkiralištu,
mobilnim telefonom, preko ovlaštenih prodajnih mjesta ili na blagajni Organizatora
parkiranja.
Ručna naplata satne karte podrazumijeva istodobnu kupnju i preuzimanje tiskane
parkirališne karte neposredno na parkiralištu od osobe koju ovlasti Organizator parkiranja.
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Automatska naplata satne karte podrazumijeva istodobnu kupnju i preuzimanje
tiskane parkirališne karte neposredno na parkiralištu putem parkirališnog automata.
Naplata satne karte mobilnim telefonom podrazumijeva kupnju parkirališne karte
elektroničkim putem. Za plaćeno parkiranje koje je prihvaćeno i evidentirano u
informacijskom sustavu Organizatora parkiranja ne izdaje se tiskana parkirališna karta već
korisnik zaprima SMS potvrdu o plaćenoj parkirališnoj karti.
Naplata satne karte preko ovlaštenih prodajnih mjesta i na blagajni Organizatora
parkiranja podrazumijeva istodobnu kupnju i preuzimanje tiskane parkirališne karte na
ovlaštenom prodajnom mjestu ili na blagajni Organizatora parkiranja.
Članak 20.
Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi javno parkiralište s naplatom uz
korištenje satne karte i vremenskog ograničenja trajanja parkiranja dužan je istaknuti valjanu
satnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila ili zaprimiti SMS‐potvrdu za
plaćeno parkiranje u vremenskom roku od pet (5) minuta od dolaska korisnika na javno
parkirališno mjesto s naplatom.
Valjana satna karta je ona parkirališna karta iz koje je vidljivo da je plaćena:
za vremensko razdoblje u kojem se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom,
za parkirališnu zonu u kojoj se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom i
u okviru vremenskog ograničenja trajanja parkiranja.
Korisnik parkiranja koji ne postupi sukladno odredbama iz stavka 1. ovog članka ili
čija satna karta nije valjana, korištenje javnog parkirališta s naplatom ugovara s
Organizatorom parkiranja sukladno odredbama članka 7. ove odluke.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.
Odredbe ove odluke ne primjenjuju se na korištenje rezerviranih parkirališnih mjesta
na javnim parkiralištima.
Članak 22.
Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o organizaciji i načinu
naplate parkiranja u Općini Bibinje od 08. rujna 2004. Klasa: 363‐01/04‐01/1 Ur.br.:
2198/02‐1/1‐04‐1 (Službeni glasnik Zadarske županije 10/04) i Odluka o izmjeni i dopuni
Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Općini Bibinje od 23. lipnja 2006. Klasa:
2198/02‐1/1‐06 Ur.br.:021‐05/06‐01/05.
Članak 23.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Bibinje.
Klasa: 021‐05/12‐01/3
Ur.br: 2198/02‐02‐12‐2
Bibinje, 03.07.2012.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE
Predsjednik
Ivan Šimunić, prof.
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