
OBRAZLOŽENJE 
uz Prijedlog Odluke o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja na 

javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski  
 

 Novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN RH broj 68/2018), koji je stupio 
na snagu dana 04. kolovoza 2018. godine, utvrđene su komunalne djelatnosti, kojima se 
osigurava održavanje komunalne infrastrukture, između ostalog i usluge parkiranja na 
uređenim javnim površinama i u javnim garažama. Do stupanja Zakona o komunalnom 
gospodarstvu na snagu, ova djelatnost nije bila komunalna, a obavljalo ju je Komunalno 
trgovačko društvo Ivanj d.o.o. temeljem Odluke o općim uvjetima organizacije, naplate i 
kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ broj 
16/15, 13/16 i 20/18) 
 Odlukom o komunalnim djelatnostima (Sl. novine PGŽ broj 6/19) donesenoj na 23. 
sjednici Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski održanoj dana 11. ožujka 2019. godine, 
obavljanje ove uslužne komunalne djelatnosti povjereno je Komunalnom trgovačkom društvu 
Ivanj d.o.o. 
 Odlukom o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja na javnim 
parkiralištima Grada Novi Vinodolski uređivala se organizacija i način naplate i kontrole 
parkiranja na javnim parkiralištima pod naplatom. Osim toga utvrđivalo se je i radno vrijeme 
javnih parkirališta i cijene parkiranja određene po zonama. 
 Uvođenjem usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama 
kao komunalne djelatnosti, Zakonom je propisano da isporučitelj komunalne usluge donosi 
opće uvjete isporuke komunalne usluge uz prethodnu suglasnost predstavničkog tijela jedinice 
lokalne samouprave, te cjenik uz prethodnu suglasnost gradonačelnika, odnosno načelnika. 
 Opći uvjeti isporučitelja komunalne usluge moraju sadržavati odredbe o organizaciji, 
načinu naplate i kontrole parkiranja, odnosno većinu odredbi koje su do sada bile dio Odluke 
o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada 
Novi Vinodolski, osim odredbi o javnim parkiralištima pod naplatom, te odredbi o cijenama 
parkiranja. Cijene komunalnih usluga, način obračuna i način plaćanja komunalnih usluga 
određuje isporučitelj komunalne usluge, s time da je dužan pribaviti prethodnu suglasnost 
gradonačelnika na cjenik. 
 Postojeću Odluku o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja na 
javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski trebalo je mijenjati na način da se iz nje brišu 
odredbe, koje se odnose na organizaciju, način naplate, te cijene parkiranja.  
 Predloženom Odlukom definiraju se vrste javnih parkirališta, te se određuju  lokacije 
koje ulaze u sustav naplate. Osim toga, utvrđuju se uvjeti za izdavanje povlaštenih parkirnih 
karata, posebni režimi naplate parkiranja u ulicama Lukavice i Obala Petra Krešimira IV, 
korištenje parkirnih mjesta bez naplate. Odlukom je utvrđeno donošenje Općih uvjeta za 
korištenje javnih parkirališta i garaža od strane Isporučitelja usluge, te način utvrđivanja 
cijena parkiranja. Sadržajno, osim odredbi koje su brisane i usklađenja sa Zakonom o 
komunalnom gospodarstvu, Odluka se nije mijenjala u odnosu na prije važeću. 
 Budući da se ne radi o bitnijim izmjenama, niti o donošenju sadržajno nove Odluke, 
već o usklađenju sa odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, a kojim odredbama se u 
bitnome način i organizacija naplate parkiranja regulira kao što se regulirao i do sada, 
savjetovanje o prijedlogu Odluke o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja 
na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski na području Grada Novi Vinodolski ostaje 
otvoreno 8 dana, odnosno do 18. lipnja 2019. godine.                                                                                                                              

 
Nakon toga datuma neće više biti moguće sudjelovanje na Savjetovanju 

 


