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Temeljem članka 1. stavka 2. točke 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine broj
105/2004), članka 4. stavka 1. Odluke o upravljanju i gospodarenju parkiralištima (Službeni glasnik Općine
Marina broj 02/06) te članka 55. i 112. Statuta Općine Marina, Općinsko poglavarstvo Općine Marina na
svojoj 32. sjednici održanoj 16.05.2007.g. donosi

ODLUKU
O NAPLATI PARKIRANJA
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se zone za naplatu parkiranja, vremensko ograničenje trajanja parkiranja, red
na parkiralištu, visina naknade za parkiranje, oslobođenja od plaćanja naknade za parkiranje, vrijeme naplate
parkiranje te kontrola parkiranja na javnim parkiralištima na području naselja Marina.
Članak 2.
Sva javna parkirališta i parkirna mjesta na ostalim javnim površinama na području naselja Marina
svrstavaju se u jednu zonu.
Članak 3.
Naplata parkiranja vršit će se na naplatnom mjestu «Mandrača» koje je smješteno na sredini kolnika ulice
dr. Franje Tuđmana, neposredno prije ulaza na parkiralište Mandrača odnosno skretanja za nautički centar
«Marina».
Naplata se vrši iz naplatne kućice.
Članak 4.
Vozila se smiju parkirati na javnim površinama na za to određenim i označenim parkirališnim mjestima.
Mjesta za parkiranje automobila moraju se posebno označiti.
Zabranjeno je parkiranje vozila izvan označenih parkirališnih mjesta.
Korisnici parkirališta koji imaju povlaštene parkrališne karte ili su kupili tjedne odnosno mjesečne
parkirne karte dužni su iste istaknuti na vidljivom mjestu u vozilu svo vrijeme korištenja parkirališta.
Zabranjeno je parkiranje automobila, na mjesta označena za parkiranje automobila invalidnih osoba.
Invalidne osobe su dužne na vidljivom mjestu na vjetrobranskom staklu vozila istaknuti parkirališnu
kartu na kojoj se nalazi posebna oznaka za invalidne osobe – «I».
Vozila invalidnih osoba koja ne istaknu na vidljivom mjestu na vjetrobranskom staklu parkirališnu kartu
smatrat će se nepropisno parkiranim.
Vozila koja su parkirana izvan parkirališnih mjesta, a koja svojim položajem ometaju kretanje drugih
vozila i pješaka, onemogućavaju pristup vozilu za odvoz smeća do posuda za prikupljanje otpada ili
onemogućavaju pristup komunalnim instalacijama (vodovodne šahte, hidranti, javne govornice i sl.),
otežavaju ili onemogućavaju kretanje drugih vozila, vatrogasnih vozila, vozila prve pomoći i u drugim
slučajevima određenim člankom 84. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine br. 105/2004)
bit će uklonjena pomoću posebnog vozila «pauk».
Vozila koja ukloni «pauk» biti će premještena na mjesto koje odredi općinsko poglavarstvo, a za
ponovno preuzimanje vozila vlasnik će platiti kaznu za nepropisno parkiranje određenu Zakonom o sigurnosti
prometa na cestama (Narodne novine 105/04) u korist proračuna Općine Marina i troškove uklanjanja vozila u
iznosu od 700 kuna, vršitelju usluge uklanjanja vozila.
Vlasnici vozila koje «pauk» započeo uklanjati platit će kaznu i naknadu za uklanjanje kao da je vozilo
uklonjeno prema odredbama prethodnog stavka.
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Članak 5.
Općinsko poglavarstvo ovlastit će vršitelja usluge uklanjanja nepropisno parkiranih vozila posebnom
odlukom te će se sa istim zaključiti ugovor.
Općinsko poglavarstvo ovlastit će osobe za kontrolu parkiranja vozila i odvijanje prometa u zonama
smirenog prometa sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.
CIJENIK KORIŠTENJA PARKIRALIŠTA
Članak 6.
Visina naknade za parkiranje na svim javnim parkirnim mjestima na području naselja Marina za 1 sat
korištenja parkirališta iznosi:
-za osobne automobile, kombi i teretna vozila do 1,5 tona nosivosti, motocikle s prikolicama
5 kuna,
-za kamp-prikolice 20 kuna
-za autobuse 35 kuna .
Članak 7.
Korisnici parkirališta mogu na naplatnom mjestu kupiti dnevnu kartu (za korištenje parkirališta u
trajanju od 0 do 24 sata istog datuma), tjednu i mjesečnu parkirnu kartu.
Cijena dnevne dnevne karte iznosi:
-za osobne automobile, kombi i teretna vozila do 1,5 tona nosivosti 10 kuna,
-za kamp-prikolice
240 kuna,
Cijena tjedne parkirne karte iznosi:
-za osobne automobile, kombi i teretna vozila do 1,5 tona nosivosti 55 kuna,
Cijena mjesečne parkirne karte iznosi:
-za osobne automobile, kombi i teretna vozila do 1,5 tona nosivosti 200 kuna.
Sve invalidne osobe mogu koristiti parkiralište bez plaćanja naknade uz predočenje posebne godišnje
parkirne karte izdane od Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina.
Svim invalidnim osobama na njihov zahtjev izdat će se posebna godišnja parkirna karta koja mora
sadržavati registarsku oznaku vozila i posebnu oznaku za invalidne osobe.
Članak 8.
Vrijeme početka korištenja parkirališta utvrđuje se prilikom prolaska vozila pored naplatnog mjesta
(ulazak).
Vrijeme prestanka korištenja parkirališta utvrđuje se prilikom izlaska vozila sa parkirališta pored
naplatne kućice.
Vrijeme korištenja parkirališta do najviše 20 minuta od isteka punog sata od ulaska na parkiralište
uračunava se u vrijeme proteklog sata.
Korištenje parkirališta do najviše 20 minuta ne naplaćuje se.
Članak 9.
Mještanima Marine koji su oslobođeni od plaćanja naknade za korištenje parkirališta temeljem članka
6. Odluke o upravljanju i gospodarenju parkiralištima (Službeni glasnik Općine Marina broj 02/06) izdat će se
propusnica za jedno vozilo do 1,5 tona nosivosti u osobnom vlasništvu kojom stječu pravo parkiranja na
javnim parkirnim mjestima unutar zone naplate parkiranja, a koja mora sadržavati ime i prezime korisnika,
registarsku oznaku vozila i oznaku «J».
Mještani Marine koji su u potpunosti oslobođeni plaćanja parking mjesta za jedno vozilo plaćaju taksu u
iznosu od 20 kuna prije izdavanja propusnice.
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Djelatnici općinske uprave i članovi poglavarstva Općine Marina, djelatnici Djećjeg vrtića Marina,
djelatnici Doma zdravlja Ambulante Marina, predjsjednik Turističke zajednice Općine Marina( za jedno
parking mjesto) i Poljoprivredna zadruga Marina ( za 7 parking mjesta za osobna vozila, za jedno parking
mjesto za teretno vozilo do 5 tona i ), djelatnici Hrvatske pošte (za 3 parkirališna mjesta), djelatnici ljekarne
«Kovačević» (za jedno parkirališno mjesto) imaju pravo na povlaštenu mjesečnu kartu po cijeni od 20,00
kuna.
Svim posjetiteljima lučice Agana u Marini osigurat će se slobodan prolazak vozilima pored naplatne
kućice (parkirališne rampe) do lučice pod uvjetima koji će se utvrditi ugovorom između Općine Marina i
Poljoprivredne zadruge Marina.
Mještani Marine koji imaju osiguran vlastiti parking dobit će propusnice za prolaz do vlastitog
parkinga bez naknade, ali isti neće moći parkirati vozilo na javnoj površini.
Ista propusnica mora sadržavati ime i prezime korisnika, registarsku oznaku vozila i oznaku «PR».
Mještanima Marine vlasnicima smještajnih objekata, koji su registrirani kao iznajmljivači turističkih
soba i apartmana, a koji imaju osiguran vlastiti parking, za potrebe svojih gostiju dobit će po jednu godišnju
propusnicu za jedno parkirno mjesto koje posjeduju bez plaćanja naknade. Ista propusnica mora sadržavati
ime i prezime vlasnika smještajnog objekta i oznaku «G».
Ukupan broj propusnica za korištenje privatnih parkirališnih mjesta, oznake «PR» i «G», koji je izdan
svakom pojedinom vlasniku stambenog ili drugog objekta ne može biti veći od ukupnog broja parkirališnih
mjesta koji vlasnik posjeduje.
Članovi obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja sa područja Općine Marina imaju pravo na
parkiranje automobila na javnoj površini, bez plaćanja naknade, u skladu sa svojim potrebama te će im se na
njihov zahtjev izdati odgovarajući broj propusnica.
Vlasnicima poljoprivrednog zemljišta sa poljoprivrednim kulturama koji radi dolaska na vlastito
zemljište moraju proći pored parkirne rampe izdat će se jedna godišnja propusnica za prolazak pored
parkirališne rampe za jedno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo.
Korisnici propusnica ne smiju parkirati svoja vozila na javnim površinama niti se zadržavati u zoni
parkirališta.
U slučaju zlouporabe propusnice, korisnik će izgubiti pravo na povlasticu, a propusnica će biti
poništena odlukom općinskog poglavarstva, o čemu će se korisnik obavijestiti.
Članak 10.
Zabranjeno je parkiranje vozilima koja imaju propusnicu za prolazak do nautičkog centra izvan luke
nautičkog turizma, a isti prilikom izlaza iz zone parkiranja uz propusnicu moraju pokazati i potvrdu o
vremenu ulaska i izlaska sa lučkog parkirališta izdanu od ovlaštene osobe koja upravlja parkiralištem u luci
nautičkog turizma.
Za vozila iz prethodnog stavka koji ne predoče vrijeme ulaska i izlaska iz luke nautičkog turizma uz
toleranciju od maksimalno 10 minuta od vremena proteklog od čekiranja na parking rampi do luke
nautičkog turizma i obratno, platit će dnevnu parkirnu kartu.
Dostavna vozila ne mogu ulaziti na parkiralište bez pismene dozvole Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Marina i to u vremenu određenom Odlukom o uređenju prometa na cestama na području Općine
Marina (Službeni glasnik Općine Marina broj 6/98 i 03/02).
Dostavna vozila moraju napustiti parkiralište najkasnije 20 minuta od ulaska.
Korištenje parkirališta do 20 minuta za dostavna vozila ne naplaćuje se.
Za korištenje parkirališta dužeg od 20 minuta od strane dostavnih vozila plaća se naknada od 20 kuna
po satu korištenja parkirališta.
Za kršenje odredbi ove Odluke prekršitelji će plaćati kazne prema Zakonu o sigurnosti prometa na
cestama.
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Članak 11.
Naplata parkiranja u naselju Marina vrši se u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna, a u ostalom periodu
samo izuzetno ukoliko se za istim ukaže potreba o čemu će odluku donjeti Općinsko poglavarstvo Općine
Marina.
U razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna, naplata parkiranja vrši se u vremenu od 6,00 do 23,00 sati.
KAZNENE ODREDBE
Članak 12.
Vozači odnosno vlasnici nepropisno parkiranih vozila kaznit će se novčanom kaznom u skladu sa
odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine broj 105/2004).
Kazne iz prethodnog stavka naplaćivat će ovlašteni djelatnici Vlastitog komunalnog pogona Općine
Marina.
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Marina.
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