Ponedjeljak, 31. svibnja 1999.

SLUŽBENE NOVINE

Stranica 865 — broj 12

Općina Omišalj
Na temelju članka 6. stavka 3. Odluke o parkiranju vozila
(»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/
99), Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj, na sjednici
13. svibnja 1999. godine donijelo je
ODLUKU
o visini i načinu naplate naknade za parkiranje
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje visina i način naplate nakna
de za parkiranje putničkog vozila, motocikla i njegove pri
kolice na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata.
Članak 2.
Visina naknade za parkiranje putničkog vozila, motocikla
i njegove prikolice određuje se kako slijedi:
1. U naselju Omišalj:
a) na parkiralištu ispred Spomen parka:
- za parkiranje do 30 minuta, 2,00 kune,
- za prvi sat parkiranja, 4,00 kune,
- za prva dva sata parkiranja, 9,00 kuna,
- za svaki daljnji sat parkiranja 7,00 kuna,
b) na parkiralištu Lokvi:
- za svaki sat parikiranja 2,00 kune,
c) u ulici Kančinar i u luci posebne namjene »Pesja«:
- za parkiranje u vremenu od 7,00 sati do 13,00 sati, 5,00
kuna
- za parkiranje u vremenu od 13,00 sati do 22,00 sata, 5,00
kuna
- za parkiranje u vremenu od 7,00 sati do 22,00 sata, 10,00
kuna.
2. U naselju Njivice:
a) na parkiralištu na Ribarskoj obali od kućnog broja 1.
do kućnog broja 3.:
- za svaki sat parkiranja 3,00 kune.
b) na parkiralištu na Ribarskoj obali, od kućnog broja 3.
do kućnog broja 11.:
- za parkiranje do 30 minuta, 2,00 kune,
- za prvi sat parkiranja, 4,00 kune,
- za prva dva sata parkiranja, 9,00 kuna,
- za svaki daljnji sat parkiranja, 7,00 kuna.
Članak 3.
Na rezerviranim parkirališnim mjestima invalid plaća na
knadu za parkiranje kako slijedi:
- za prvi sat parkiranja ne plaća naknadu,
- za daljnje satove parkiranja plaća naknadu u visini utvr-.
đenoj odredbama članka 2. točke 1. podtočke a) i b) te toč
ke 2. podtočke b) ove odluke.
Članak 4.
U visinu naknade za parkiranje uključen je i porez na do
danu vrijednost.
Članak 5.
Parkirna karta sadrži sljedeće podatke:

- skraćeni naziv osobe koja obavlja naplatu,
- datum i godinu,
- vrijeme početka parkiranja,
- obavijest o načinu isticanja parkirne karte.

Članak 6.
Parkirna karta je dokaz o zaključenom ugovoru o korište
nju javnog parkirališta na osnovi koje korisnik ostvaruje
pravo korištenja javnog parkirališta.
Korisnik parkirališta mora kupljenu kartu vidljivo istak
nuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila.
Članak 7.
Korisnik parkirališta čini povredu ugovora o parkiranju
ako:
- ne istakne kupljenu parkirnu kartu s unutarnje strane
vjetrobranskog stakla vozila u roku od 15 minuta od dola
ska na parkiralište,
- ne koristi ispravnu parkirnu kartu,
- koristi javno parkiralište bez parkirne karte.
Članak 8.
Za povredu ugovora iz članka 6. ove odluke, osim nakna
de za parkiranje, plaća se ugovorna kazna u visini od 30,00
kuna dnevno.
Nalog za plaćanje kazne i račun izdaje osoba ovlaštena za
kontrolu parkiranja te ga na odgovarajući način pričvršćuje
na vozilo.
Korisnik parkirališta dužan je postupiti po primljenu na
logu i platiti ugovornu kaznu u roku od osam dana na način
naznačen u nalogu.
Ako korisnik parkiranja ne plati ugovornu kaznu, osoba
koja vrši kontrolu parkiranja će protiv njega pokrenuti od
govarajući postupak.
Članak 9.
Kontrolu parkiranja vozila na javnom parkiralištu na ko
jem se vrši naplata obavlja ovlaštena osoba.
Članak 10.
Za povredu odredbi ove odluke odgovara vlasnik registri
ranog vozila.
Članak 11.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim
novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 022-05/99-01/20
Ur. broj: 2142-06-99-01-1
Omišalj, 13. svibnja 1999.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE OMIŠALJ
Predsjednica
Jelisava Antolič, v. r.

11.
Na temelju članka 11. Odluke o parkiranju vozila (»Slu
žbene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/99),
Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj, na sjednici 13. svib
nja 1999. godine, donijelo je
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ODLUKU
o određivanju lokacije, broju i korisnicima
rezerviranih parkirališnih mjesta

ODLUKU
o određivanju parkirališta za parkiranje autobusa
i teretnih vozila

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se lokacije, broj i korisnici re
zerviranih parkirališnih mjesta na određenim javnim parki
ralištima.

'Članak 1. •
Autobusima i teretnim vozilima dozvoljava se parkiranje
na sljedećim javnim parkiralištima:
- na parkiralištu »Baječ« u Omišlju, u razdoblju od 15.
lipnja do 15. rujna,
- na trećem parkiralištu »Njivičina« u Omišlju, od 16.
rujna do 14. lipnja.

Članak 2.
Na parkiralištu u ulici Kovačnica u Omišlju određuju se
rezervirana parkirališna mjesta, i to:
-dva parkirališna mjesta za liječničku službu,
- jedno parkirališno mjesto za Općinu Omišalj.
Članak 3.
Za invalide određuju se rezervirana parkirališna mjesta
kako slijedi:
1. u naselju Omišalj:
- na parkiralištu ispred Spomen parka, dva parkirališna
mjesta,
- na parkiralištu Lokvi, dva parkirališna mjesta.
2. u naselju Njivice:
- na parkiralištu na Ribarskoj obali, od kućnog broja 3.
do Jcućnog broja 11., dva parkirališna mjesta.
Članak 4.
Upravni odjel označava rezervirana parkirališna mjesta
na parkiralištu u ulici Kovačnica u Omišlju prometnom sig
nalizacijom i postavlja element' blokade s ključem.
Osoba koja vrši naplatu parkiranja označava rezervirana
parkirališna mjesta za invalide oznakom posebnog međuna
rodnog znaka za pristupačnost.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim
novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 022-05/99-01/21
Ur. broj: 2142-06-99-01-1
Omišalj, 13. svibnja 1999..
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE OMIŠALJ
Predsjednica
Jelisava Antolič, v. r.

12.
Na temelju članka 4. Odluke o parkiranju vozila »Službe
ne novine« Primorsko-goranske županije broj 11/99), Op
ćinsko poglavarstvo Općine Omišalj, na sjednici 13. svibnja
1999. godine, donijelo je

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim
novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 022-05/99-01/22
Ur. broj: 2142-06-99-01-1
Omišalj, 13. svibnja 1999.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE OMIŠALJ
Predsjednica
Jelisava Antolič, v. r.

13.
Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su po
greške u Odluci o parkiranju vozila objavljenoj u »Službe
nim novinama« Primorsko-goranske županije broj 11/99
od l i . svibnja 1999. godine, te se daje
ISPRAVAK
Odluke o parkiranju vozila
U članku 5. stavku 1. brojke: »2,3,7. i 8.« zamjenjuju se
brojkama: »2, 3. i 7.«.
U tekstu Odluke riječi: »pravna osoba« zamjenjuje se ri
ječima:
»pravna i fizička osoba« u odgovarajućem padežu.
Klasa: 340-01/99-01/4
Ur: broj:12142-06-99-01-2
Omišalj, 30. svibnja 1999.

'

V. d. pročelnik
Upravnog odjela
Dragica Marohnić, v. r.

