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Općina Kostrena
5.
Na temelju članka 28. Statuta Općine Kostrena (»Službe
ne novine« Županije primorsko-goranske broj 14/93,15/95,
11/97 i 7/99) i članka 11. stavak 4. Statutarne odluke o nijesnoj samoupravi (»Službene novine« Primorsko-goranske žu
panije broj 17/98 i 7/99) Općinsko vijeće Općine Kostrena,
na svojoj sjednici održanoj dana 27. travnja 2000. godine,
donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnog
odbora Rožmanići, Dujmići i Maračići i članove
Vijeća Mjesnog odbora Kostrena Sveta Barbara
Članak 1.
Raspisuju se izbori za članove Vijeća Mjesnog odbora
Rožmanići, Dujmići i Maračići i za članove Vijeća Mjesnog
odbora Kostrena Sveta Barbara.
Članak 2.
Izbori će se održati dana 21. svibnja 2000. godine.
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Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županiJ e - . O i

:

•

•

.

•

:

'

•:•••••

Klasa: 021-05/00-01/2
Ur. broj: 2170-07-01-00-8"
Kostrena, 27. travnja 2000.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA
Predsjednik
Ljubomir Paškvan, dipl. hir.,

v. r.

6.
Na temelju članka 1. stavak 2. Zakona o sigurnosti pro
meta na cestama (»Narodne novine« broj 59/% - pročišćeni
tekst) i članka 28. Statuta Općine Kostrena (»Službene no
vine« Županije primorsko-goranske broj 14/93,15/95,11/97
i 7/99), a po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva
unutrašnjih poslova, Policijske uprave primorsko-goranske,
Sektor policije, Odjel prometne policije, Broj: 511-09-06113/5-00 od 13. travnja 2000. godine, Općinsko Vijeće Opći
ne Kostrena, na sjednici održanoj 27. travnja 2000. godine,
donijelo je
ODLUKU
o parkirališnim površinama
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i pravila za parkira
nje vozila na parkirališnim površinama (u daljnjem tekstu:
parkirališta) na području Općine Kostrena.

Članak 2.
Parkiralište je dio javne prometne površine koji je dostu
pan većem broju raznih korisnika a namijenjen je za parki
ranje vozila.
Parkiralište mora biti označeno prometnom signalizaci
jom predviđenom propisima o sigurnosti prometa.
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Članak 3.
O održavanju i uređenju parkirališta brine KD »KO
STRENA« d.o.o. Kostrena (u daljnjem tekstu: komunalno
društvo).
Članak 4.
Parkiralište može biti s naplatom ili bez naplate.
Parkiranje na parkiralištu s naplatom može biti s ograni
čenim ili neograničenim vremenom trajanja parkiranja.
Članak 5.
Općinsko poglavarstvo će, na prijedlog komunalnog dru
štva, općim uvjetima propisat parkirališta na kojima se vrši
naplata, način naplate, visinu naknade za parkiranje i povla
štenu naknadu za parkiranje, te broj i način označavanja
parkirnih mjesta rezerviran za invalidne osobe.
Naknadu za parkiranje na parkiralištu iz stavka 1. ovog
članka ne plaćaju invalidne osobe ukoliko na vozilu imaju
istaknutu oznaku za invalidne osobe.
Članak 6.
Poslove organizacije i naplate parkiranja na parkirali
štima iz članka 5. ove Odluke obavlja komunalno društvo.
Komunalno društvo dužno je organizirati naplatu parki
ranja na dostupan način.
Članak 7.
Za naplatu parkiranja koristi se parkirna karta.
Parkirna karta je isprava kojom korisnik parkirališta do
kazuje da je platio odgovarajuću naknadu, te da se na par
kiralištu zadržava u okviru dopuštenog vremena.
Izgled i sadržaj parkirne karte određuje komunalno dru
štvo.
Članak 8.
Komunalno društvo ne odgovara za štete nastale na vozi
lima na parkiralištima iz ove Odluke, kao ni za njihovo otu
đenje.
Članak 9.
Vozilo koje nije parkirano sukladno odredbama važećeg
Zakona o sigurnosti prometa na cestama i odredbama ove
Odluke, uklonit će se i premjestiti na lokaciju koju za tu na
mjenu odredi Općinsko poglavarstvo, a temeljem naloga
ovlaštene službene osobe Ministarstva unutarnjih poslova.
Članak 10.
Troškove uklanjanja, premještanja i čuvanja vozila pod
miruje vlasnik vozila.
Troškove iz stavka 1. ovog članka vlasnik vozila dužan je
podmiriti prije preuzimanja vozila.
Članak 11.
Poslove uklanjanja, premještanja, čuvanja i izdavanja
premještenih vozila organizira komunalno društvo.
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Članak 12.
Visinu troškova uklanjanja, premještanja i čuvanja vozila
utvrđuje Općinsko poglavarstvo a na prijedlog komunalnog
društva.
Članak 13.
Sredstva prikupljena naplatom od parkiranja prihod su
komunalnog društva i koriste se za održavanje postojećih i
uređenje novih parkirališnih mjesta, razvoj djelatnosti par
kiranja te za podmirenje troškova poslovanja komunalnog
društva.
Članak 14.
Komunalni redar ovlašten je nadzirati primjenu ove Od
luke, nadgledati red na parkiralištu i poduzimati radnje
predviđene ovom Odlukom.
Članak 15.
Novčanom kaznom od u iznosu od 50,00 Kn kaznit će se
za prekršaj fizička osoba koja na parkiralištu s naplatom:
- ne istakne kupljenu parkirnu kartu na vidljivom mjestu
s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila u roku od 15
minuta od dolaska na parkiralište,
- ne istakne oznaku za mjesečnu ili povlaštenu sezonsku
pretplatu na vidljivom mjestu s unutarnje strane vjetrobran
skog stakla vozila,
- ne koristi parkirno mjesto sukladno obilježenim hori
zontalnim oznakama,
- koristi parkiralište bez parkirne karte,
- ne koristi ispravnu parkirnu kartu,
- napusti parkiralište bez podmirenja naknade za parkira
nje,
- parkira na mjestu rezerviranom za invalidne osobe a
nema istaknutu oznaku za invalidnu osobu,
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- prekorači vremensko ograničenje trajanja parkiranja.
1

Članak 16.
Novčanu kaznu iz članka 15. ove Odluke ovlašten je na
platiti komunalni redar na mjestu prekršaja odnosno po pri
javi djelatnika komunalnog društva.
O naplaćenoj novčanoj kazni izdaje se potvrda.
Ukoliko fizička osoba koja je počinila prekršaj odbije
platiti novčanu kaznu, komunalni redar podnijeti će protiv
istog prekršajnu prijavu.
Članak 17.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 Kn
kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba vlasnik vozi
la koje se parkira na parkiralištu na kojem, s obzirom na vr
stu vozila, nije dozvoljeno parkiranje.
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 500,00 Kn ka
znit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka i odgovorna
osoba u pravnoj osobi.
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 021-05/00-01/2
Ur. broj: 2170-07-01-00-7
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