
Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17) i čl. članka 31. Statuta Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 

02/13, 03/18), Općinsko vijeće Općine Vrsi svojoj 10. sjednici održanoj 3. srpnja 2018. 

godine donosi: 

ODLUKU 

o organizaciji i načinu naplate parkiranja 

na području Općine Vrsi 

OPĆE ODREDBE 

Članak 1 

Ovom odlukom uređuju se organizacija i način naplate parkiranja vozila na javnim 

parkiralištima i plažama, te nadzor nad parkiranjem vozila na području Općine Vrsi. 

Članak 2 

Javnim parkiralištima u smislu ove odluke smatraju se javne površine namijenjene za 

zaustavljanje i parkiranje vozila, a označena su prometnom signalizacijom sukladno Zakonu o 

sigurnosti prometa na cestama. 

Parkiralište na plaži je prostor koji je Općina Vrsi odredila kao površinu na kojoj se 

privremeno vrši naplata parkiranja u datom kalendarskom razdoblju. 

Članak 3 

Upravljanje i održavanje javnim parkiralištima obavlja komunalno poduzeće VRSI 

INFRASTRUKTURA d.o.o u vlasništvu Općine Vrsi (u daljem tekstu Organizator 

parkiranja). 

Članak 4 

Javna parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja imaju oznaku kategorije, vremena 

naplate parkiranja, cijene i dopuštenog vremena parkiranja. 

Označavanje parkirališta horizontalnom i vertikalnom signalizacijom obavlja pravna osoba 

koja obavlja poslove naplate parkiranja uz nadzor nadležnog Upravnog odjela Općine Vrsi. 

Oznake parkirališta na plažama određuju se shodno situaciji s minimalnim prometnim 

znakom i priručnim sredstvima. 

KONCEPCIJA PARKINGA 

Članak 5 

Sva parkirališta na području Općine Vrsi razvrstavaju se u jednu parkirnu zonu  

Članak 6 

Visinu naknade za parkiranje te razdoblja naplate po pojedinim zonama određuje Organizator 

parkiranja uz prethodnu suglasnost Načelnika Općine Vrsi. 



Članak 7. 

Korisnik parkirališta je dužan najkasnije deset minuta nakon dolaska na parkirno mjesto 

nabaviti parkirnu kartu i to vrijeme od deset minuta podrazumijeva vrijeme tolerancije a služi 

za kraća zaustavljanja ili vrijeme nabave parkirne karte. 

 

OPĆI UVJETI PARKIRANJA 

Članak 8. 

Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu, vozač ili korisnik vozila sklapa 

s organizatorom parkiranja Ugovor o korištenju javnog parkirališta. Ugovorom o parkiranju 

isključuje se obveza čuvanja vozila te odgovornost za oštećenje ili krađu vozila. 

Smatra se da je korisnik usluge parkiranja na parkiralištu pod naplatom sklopio ugovor o 

parkiranju za cijeli dan (dnevna parkirna karta putem naloga) u slučaju da: 

- ne istakne kupljenu parkirnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila, u 

roku od 10 minuta od dolaska na parkiralište, 

- ne prijavi parkiranje putem mobilnog telefona u roku 10 minuta od dolaska na 

parkiralište, 

- nema valjanu mjesečnu ili godišnju parkirnu kartu, 

- ne koristi ispravnu parkirnu kartu, 

- prekorači dopušteno vrijeme parkiranja više od 10 minuta, 

- ne koristi parkirališno mjesto sukladno obilježenim horizontalnim oznakama, 

- koristi javno parkiralište bez parkirne karte. 

- izgubi parkirni listić 

- nema vidljivo istaknutu povlaštenu kartu 

Članak 9. 

Nadzor nad parkiranjem vozila obavlja ovlaštena osoba Organizatora parkiranja (u daljem 

tekstu kontrolor). 

Članak 10. 

Za naplatu parkiranja koriste se parkirna karta. 

Parkirna karta vrijedi za parkirališnu zonu i vremensko razdoblje za koje se izdaje. 

Izgled i sadržaj parkirne karte određuje Organizator parkiranja. 

Naplata parkirne karte obavlja se ručno kod kontrolora, automatski putem parkirnog 

automata, mobilnim telefonom putem SMS poruke ili na blagajni Organizatora parkiranja. 

Članak 11. 

Parkirna karta ističe se s unutarnje strane vjetrobranskog stakla. 

Valjana parkirna karta je ona iz koje je vidljivo: 

- da je plaćena za vremensko razdoblje u kojem se koristi parkirališno mjesto 

- za parkirališnu zonu u kojoj se koristi parkirališno mjesto 



- u okviru vremenskog ograničenja trajanja parkiranja. 

Članak 12. 

Korištenje parkirališta bez naknade dozvoljeno je: 

 1. Vozilima hitne pomoći i vatrogasne službe 

 2. Vozilima MUP-a i HV-a 

 3. Službenim vozilima Općine Vrsi i poduzeća u vlasništvu Općine Vrsi. 

Članak 13. 

Vozila s oznakom invalida imaju besplatno parkiranje na parkirnim mjestima označenim za 

invalide pod uvjetom da vozilom upravlja ili se u njemu prevozi invalid-vlasnik vozila. 

Kontrolor je ovlašten zatražiti predočenje invalidske iskaznice. 

Članak 14. 

Općina Vrsi zadržava mogućnost rezervacije parkirališta danih na upravljanje Organizatoru 

parkiranja uz obavezu korisnika rezervacije da podmiri naknadu za korištenje parkirališta. 

Naknada za rezervaciju se plaća u iznosu pune visine naknade za korištenje parkirališta. 

 

MJESEČNE I GODIŠNJE PARKIRNE KARTE 

Članak 15. 

Pravne i fizičke osobe mogu kupiti godišnju parking kartu, pod uvjetom da ispunjavaju sve 

svoje obaveze prema Općini Vrsi. 

Cijenu godišnje parking karte određuje Organizator parkiranja uz prethodnu suglasnost 

Načelnika Općine Vrsi. 

Članak 16. 

Godišnja parking karta može se koristiti samo za vozilo za koje je izdana, a prilikom kupnje 

iste potrebno je predočiti osobnu iskaznicu i prometnu dozvolu. 

Članak 17. 

Registrirani iznajmljivači smještaja mogu kupiti godišnje parking karte za smještajne jedinice. 

Cijenu godišnje parking karte za registrirane iznajmljivače određuje Organizator parkiranja uz 

prethodnu suglasnost Načelnika Općine Vrsi. 

Prilikom kupnje godišnje parking karte, registrirani iznajmljivači smještaja dužni su predočiti 

Rješenje o iznajmljivanju smještaja gostima u domaćinstvu izdano od nadležnih službi. 

Članak 18. 

Pravne i fizičke osobe mogu ostvariti pravo godišnjeg zakupa parkirnog mjesta u zoni 

stanovanja odnosno rada. 



Parkirna mjesta u zakupu za vrijeme trajanja zakupa biti će označena slovom «R». 

Vrijeme parkiranja na zakupljenim parkirnim mjestima nije ograničeno. 

Cijenu zakupa parkirnog mjesta određuje Organizator parkiranja uz prethodnu suglasnost 

Načelnika Općine Vrsi. 

 

ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 19. 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o organizaciji i načinu naplate 

parkiranja na području Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 2/14). 

Članak 20. 

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Vrsi. 
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