
Temeljem odredbe članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne 
Novine” br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22), 
Suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Zadarske KLASA:511-18-03-2077-16BB od 05. 
srpnja 2016. godine i članka 32. statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ 
broj 02/14 – pročišć. tekst, 06/14, 1/18, 1/20 i 2/21) Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj 9. 
sjednici održanoj dana 15. ožujka  2023. godine donosi 
 

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI  
ODLUKE O ORGANIZACIJI I NAČINU NAPLATE, TE NADZOROM NAD PARKIRANJEM VOZILA NA JAVNIM 

PARKIRALIŠTIMA S NAPLATOM U OPĆINI SVETI FILIP I JAKOV 
 

Članak 1. 

U Odluci o organizaciji i načinu naplate, te nadzorom nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s 

naplatom u Općini Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 09/16, 7/18 i 8/22) 

mijenja se članak 9. stavak 1.  na način da isti sada glasi: 

 

Za korištenje javnih parkirališta s naplatom koristi se satna, dnevna, tjedna, mjesečna i sezonska parkirališna 

karta. 

 

Članak 2. 

U članku 9. Odluke  o organizaciji i načinu naplate, te nadzorom nad parkiranjem vozila na javnim 

parkiralištima s naplatom u Općini Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 09/16 i 

7/18) i 8/22 dodaje se novi stavak 6. na način da isti sada glasi:  

 

Mjesečna karta vrijedi za parkirališnu sezonu za koju je izdana i traje 30 dana. 

 

 

Članak 3.  

U članku 9. Odluke o organizaciji i načinu naplate, te nadzorom nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima 

s naplatom u Općini Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 09/16, 7/18 i 8/22) 

dosadašnji stavak 6. postaje članak 7., a  dosadašnji stavak 7. postaje stavak  8. 

 

Članak 4.  

U članku 16. Odluke o organizaciji i načinu naplate, te nadzorom nad parkiranjem vozila na javnim 

parkiralištima s naplatom u Općini Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 09/16, 

7/18 i 8/22) mijenja se stavak 10.  na način da isti sada glasi:  

„Povlaštenom parkirnom kartom korisnik se može koristiti isključivo za vozila za koje je izdana. 

 Naplata povlaštene parkirne karte obavlja se naplatom preko žiroračuna Organizatora parkiranja ili istodobno s 

kupnjom i preuzimanjem povlaštene karte kod Organizatora parkiranja.  

Ako korisnik povlaštene karte, za vrijeme njenog važenja, promijeni vozilo za koje je karta izdana, Organizator 

parkiranja zamijenit će parkirnu kartu, na korisnikom zahtjev, novom kartom.  

Povlaštena karta vrijedi dok fizička odnosno pravna osoba ispunjava uvjete iz stavka 1.,2.,3.,4.,5. i 6. ovog članka. 

Korisnici koji posjeduju povlaštenu kartu istu mogu koristiti u: 

- 0. zoni do 120 minuta od početka parkiranja 

- 1. zoni bez ograničenja 

Korisnici sezonske povlaštene karte parkirno mjesto u 0. zoni mogu koristiti u trajanju od 120 minuta i to jednom 

dnevno (jednokratno) nakon čega nastavljaju plaćati korištenje parkirnog mjesta po važećim cijenama ili 

uklanjaju vozilo, a ukoliko ne postupe na opisan način smatrat će se da  korištenje parking mjesta nije plaćeno te 

će im se izdati  dnevna parkirna karta. 

 

Članak 5.  

U ostalim odredbama Odluka o organizaciji i načinu naplate, te nadzorom nad parkiranjem vozila na javnim 

parkiralištima s naplatom u Općini Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 09/16, 

7/18 i 8/22) ostaje nepromijenjena. 

 



 

 

 

Članak 4. 

Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov . 
 
KLASA: 340-06/18-01/01 
URBROJ: 2198-19-02-23-4 
Sveti Filip i Jakov,  15. ožujka 2023. godine 
 
                              

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 
 

           Predsjednik Općinskog vijeća 
                                      Igor Pedisić 


