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Na temelju  članka 5. stavak 1. 
.Zakona o sigurnosti u prometu 
(„Narodne novine“ br.67/08, 48/10 i 
74/11) i članka 48. Statuta Općine 
Sutivan („Službeni glasnik Općine 
Sutivan“ br.7/13,2/14 i 6/14), Načelnik 
Općine Sutivan na 2. sjednici održanoj 
dana  25. svibnja 2015. godine donio  
je slijedeću 
 
 

 
O D L U K U 

o davanju na korištenje javnih 
prometnih površina za rezervirana 

parkirališna mjesta u Općini Sutivan 
po sistemu „klik – klak“ 

 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom uređuje se način 
davanja na korištenje javnih prometnih 
površina u Općini Sutivan za 
rezervirana parkirališna mjesta. 
 

Članak 2. 
 

Rezervirana parkirališna mjesta 
odobrava načelnik Općine Sutivan, i to 
po Prometnom rješenju Općine Sutivan 
i posebnim grafičkim prikazom 
rezerviranih parkirnih mjesta. 
Rezervirano parkirno mjesto se daje na 
korištenje javnim pozivom u kojem će 
biti određeno područje odnosno ulica 
čiji stanovnici imaju pravo natjecati se, 
a koji su najbliže samim rezerviranim 
mjestima. 
Parkirno mjesto se iznajmljuje na 6 
mjeseci i to od 01.05. – 01.11. 
Na zahtjev korisnika odobrenje za 
rezervirano parkirališno mjesto može 
se produžiti. 
Iznimno, izmjenom prometnih 
okolnosti, odobrenje iz stavka 2. Ovog 
članka može trajati kraće od šest 
mjeseci. 
 

Članak 3. 

 
Odobrenje za rezervirana parkirališna 
mjesta po prioritetima mogu dobiti: 
 

1. Stanari sa prebivalištem na 
području rive, odnosno svi oni 
koji su u zabrani prometovanja 
ljeti od 19:00 – 00:00.  

2. stanari sa prebivalištem na 
adresama gdje se nalaze 
osigurana parking mjesta po 
prometnom rješenju 

3. invalidi 
4. ostali građani i pravne osobe. 

 
Prioriteti pri dodjeli rezerviranih parking 
mjesta imat će stanovnici Sutivana koji 
obitavaju u Sutivanu tijekom cijele 
godine i čije su kuće u neposrednoj 
blizini samih parkirnih mjesta. 

Članak 4. 
 

Svi korisnici iz članka 3. Ove Odluke 
mogu dobiti najviše jedno parkirno 
mjesto. U slučaju kad nakon raspodjele 
po natječaju ostane slobodnih mjesta 
ista se mogu dodijeliti istim ili drugim 
zainteresiranim strankama. 
 

Članak 5. 
 

Za rezervirano parkirno mjesto početna 
cijena je 1000,00 kn. 
Plaćanje naknade može biti u najviše 
tri obroka 
Naknada za rezervirano parkirališno 
mjesto plaća se na račun Općine 
Sutivan IBAN 
HR5723300031859200005. 
 

Članak 6. 
 

Na temelju odobrenja za rezervirano 
parkirališno mjesto sklapa se ugovor o 
davanju na korištenje. 
Ugovor o davanju na korištenje 
parkirališnog mjesta sklapaju korisnik i 
načelnik Općine Sutivan ili osoba koju 
on za to ovlasti. 
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Ugovorom o davanju na korištenje 
rezerviranog parkirališnog mjesta 
utvrđuju se odnosi između korisnika i 
Općine Sutivan, u skladu sa uvjetima iz 
ove odluke. 

 
Članak 7. 

 
Rezervirana parkirališna mjesta moraju 
biti posebno označena. 
 
Na svako parkirališno mjesto će biti 
postavljen čuvar parkinga „klik-klak 
sistem“, a ključeve će imati korisnik 
parkirališnog mjesta i 
komunalni/prometni redar Općine. 
 
Zabranjeno je neovlašteno 
zaustavljanje i parkiranje na 
rezerviranim parkirališnim mjestima iz 
stavka 1. Ovog članka, kao i 
onemogućavanje već parkiranim 
vozilima njihov nesmetani izlazak i 
dolazak na parkirališno mjesto. 
 

 
Članak 8. 

 
Parkirna mjesta sa klik – klak 
sistemom su prikazani u grafici 1. i 2. 
koja je  sastavni  
dio ove Odluke. 

Članak 9. 
 

Provođenje ove Odluke nadziru 
ovlašteni djelatnici Ministarstva 
unutarnjih poslova i 
komunalni/prometni redar Općine. 

Članak 10. 
 

Novčanom kaznom za prekršaj iz 
članka 7. Stavka 3. Ove Odluke kaznit 
će se pravna osoba sa 2.000,00 kn, a 
odgovorna osoba u pravnoj osobi i 
fizička osoba sa 500,00 kuna.  
 
 

Članak 11. 
  

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u 
„Službenom glasniku Općine Sutivan“. 
 

              
    
 
KLASA:021-05/15-01/ 0008 
URBROJ: 2104/08-02/01-15-0001 
Sutivan,25. svibnja 2015. godine  
 
 

Načelnik Općine Sutivan 
Ranko Blažević 
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