
  

 

Na temelju odredbe članka 104. stavka 1.i stavka 5. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu ( „Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Općine 

Podgora ("Glasnik", službeno glasilo Općine Podgora br. 5/09, 9/09, 3/13, 3/15, 4/18, 5/20- 

pročišćeni tekst, 14/20 i 4/21)  Općinsko vijeće Općine Podgora, na  10. sjednici održanoj  19. 

svibnja 2022. godine, donosi 

 

 

Odluku o uvjetima korištenja javnih parkirališta i drugih površina javne namjene za 

parkiranje vozila 

na području Općine Podgora 

 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 

 

Članak 1. 

         

                 Ovom Odlukom uređuju se uvjeti korištenja javnih parkirališta i drugih površina 

javne namjene za parkiranje vozila ( dalje u tekstu: parkirališta) i cijene parkiranja. 

 

    Ovom Odlukom uređuju se uvjeti sezonskog korištenja parkirališta koja se naplaćuju 

putem dnevne karte, odnosno po satu i parkirališta koja se naplaćuju putem pretplate. 

 

 

Članak 2. 

 

Na području Općine Podgora utvrđuju se sljedeća parkirališta koja se naplaćuju putem 

pretplate: 

 

1. u naselju Podgora 

-  parkiralište „Porat“od Š.L. Porat do dućana ( 92 mjesta ) 

-  parking mjesta na Obali Petra Krešimira IV ( 29 mjesta ) 

-  parkiralište na Trgu don Mihovila Pavlinovića (41 mjesto) 

-  parking mjesta na Branimirovoj obali ( 18 mjesta ) 

-  parking mjesta u ulici A. Kačića Miošića ( 25 mjesta; 2 općinska ) 

-  parkiralište u ulici Ivana Gorana Kovačića ( kod Ferde – 11 mjesta) 

-  parkiralište ispod groblja Sutikla ( 10 mjesta ) 

-  parking mjesta na Obali Čaklje ( 229 mjesta ) 

-  parking mjesta Smrčevac (27 mjesta ) 

 

2. U naselju Drašnice 

-  parking mjesta u Drašnicama- Rat, Soline, Porat, Gnjilina, Puntin, Glučinove, «kod 

Škole» i Tila lučica, groblje (259 mjesta) 

 

 



  

3. U naselju Živogošće: 

-  parking mjesta u Živogošću – Porat ( 126 mjesta ) 

-  parking mjesta u Živogošću – Blato ( 29 mjesta ) 

 

Ne naplaćuju se parkirališna mjesta koja služe za kraće zaustavljanje (do 15 min) u mjestu 

Podgora, na Branimirovoj obali (4 parkirališna mjesta) i u mjestu Igrane ispred trgovine  (5 

parkirališnih mjesta) i u mjestu Podgora, na Branimirovoj obali taksi stajalište (3 mjesta). 

 

Članak 3. 

 

Na području Općine Podgora utvrđuju se sljedeća parkirališta koja se naplaćuju po satu ili 

putem dnevne karte: 

-  parkiralište na Trgu don Mihovila Pavlinovića u Podgori (70 mjesta) 

-  parkiralište Kokićevi na Branimirovoj obali (45 mjesta ) 

-  parkiralište ispod groblja Sutikla (12 mjesta) 

-  parkiralište na ulazu na Čaklje (52 mjesta) 

 

Članak 4. 

 

Parkiralište Žanjeva u Igranima (122 mjesta ) naplaćuje se po satu, putem dnevne karte 

ili se izdaje sezonska pretplatnička karta. 

 

Članak 5. 

 

               Parkirališta iz članka 2., članka 3. i članka 4. ove Odluke su javno prometne površine 

Općine Podgora koja se daju na korištenje isključivo za vrijeme turističke sezone od 01. lipnja 

do 30. listopada. 

              Radno vrijeme parkirališta određuje se od 00.00 do 24.00 sati 

 

Članak 6. 

 

Korisnikom usluge parkiranja u smislu ove Odluke smatra se vlasnik vozila ili korisnik 

vozila koji koristi parkiralište iz članka 2., članka 3. ili članka 4. ove Odluke.  

 

Članak 7. 

 

Korisnik usluge parkirališta obvezan je vozilo parkirati sukladno obilježenoj prometnoj 

signalizaciji i na način da koristi samo jedno parkirališno mjesto. 

 

        Članak 8. 

 

Parkirališta iz članka 2., članka 3. i članka 4. ove Odluke služe isključivo za parkiranje 

osobnih vozila (B kategorija).  

Nije dopušteno parkiranje autobusa, kampera, teretnih vozila, radnih strojeva i prikolica 

bez posebnog odobrenja Općine.  



  

Za vozila iz stavka 2. ovog članka mogu se izdati isključivo satne ili dnevne parking 

karte. 

           Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, dopušteno je parkiranje autobusa na 

parkiralištu iz članka 4. ove Odluke. 

 

Članak 9.   

 

              Parkirališta iz članka 2. ove Odluke održava, organizira, naplaćuje i nadzire Općina 

Podgora. 

              Parkirališta iz članka 3. ove Odluke održava, organizira i nadzire Podgorski komunalac 

d.o.o., a naplaćuje Općina Podgora.  

Parkiralište iz članka 4. ove Odluke održava, organizira, naplaćuje i nadzire Turistička 

zajednica mjesta Igrane, dok im je posebnom Odlukom dano na upravljanje. 

 

 

II. OPĆI UVJETI ZA PARKIRALIŠTA S NAPLATOM 

 

Članak 10.   

 

Parkirališta s naplatom po satu i dnevnom naplatom moraju imati oznaku radnog 

vremena, dopuštenog trajanja parkiranja, visinu naknade za parkiranje i oznaku vrste vozila 

kojima je dozvoljeno parkiranje 

 

Članak 11. 

 

Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na parkiralištu, vozač odnosno vlasnik vozila 

prihvaća uvjete parkiranja propisane ovom Odlukom i sklapa ugovor o korištenju parkirališta 

korištenjem odgovarajuće parkirališne karte. 

Ugovor iz stavka 1. ovog članka isključuje čuvanje vozila i odgovornost za 

oštećenje ili krađu vozila. 

Smatra se da je korisnik usluge parkiranja na parkiralištu pod naplatom sklopio ugovor 

o parkiranju za cijeli dan (dnevna parking karta putem naloga) u slučaju da: 

- ne istakne kupljenu parking kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila, 

u roku 10 minuta od dolaska na parkiralište, 

- ne prijavi parkiranje putem mobilnog telefona u roku od 5 minuta od dolaska na 

parkiralište, 

- nema valjanu mjesečnu parkirnu kartu, 

- ne koristi ispravnu parking kartu, 

- prekorači dopušteno vrijeme parkiranja više od 10 minuta, 

- ne koristi parkirališno mjesto sukladno obilježenim horizontalnim oznakama, 

- koristi javno parkiralište bez parking karte, 

- izgubi parkirni listić. 

 

 

 

 



  

Članak 12. 

 

Za korištenje javnih parkirališta iz članka 3. i članka 4. ove Odluke koristi se satna i 

dnevna parkirališna karta. 

Izgled i sadržaj parking karte određuje organizator parkiranja. 

Naplata parking karte obavlja se automatski putem parkirnog automata ili mobilnim 

telefonom putem aplikacije.  

Automatska naplata satne karte podrazumijeva istodobno kupnju i preuzimanje tiskane 

parkirališne karte neposredno na parkiralištu putem parkirališnog automata. 

Naplata satne karte mobilnim telefonom podrazumijeva kupnju parkirališne karte 

elektroničkim putem odnosno slanjem SMS poruke sa registarskim brojem vozila za koje je 

plaćena karta. 

Dnevna karta vrijedi od trenutka izdavanja do isteka vremena u prvom sljedećem danu u 

kojem se naplaćuje parkiranje. 

 

 

Članak 13. 

 

Korisnik koji koristi parkiralište s naplatom uz korištenje satne ili dnevne karte dužan je 

istaknuti valjanu parking kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla. 

Ako korisnik parkirališta postupi suprotno stavku 1. ovog članka smatra se da je pristao 

preuzeti dnevnu parking kartu što mu je organizator parkirališta stavio na vjetrobransko staklo 

vozila i dužan ju je platiti u roku od 5 (pet) dana od dana njenog preuzimanja. 

Kontrolu parkiranja vozila na javnim parkiralištima obavlja ovlaštena osoba 

organizatora parkiranja. 

 

Članak 14. 

 

Na parkiralištima iz članka 4. ove Odluke može se izdati pretplatnička karta pod 

uvjetima za izdavanje takve karte propisane ovom Odlukom. 

 

 

III. UVJETI ZA KORIŠTENJE PARKIRALIŠTA  PUTEM PRETPLATE 

 

 

Članak 15. 

 

 Korištenje parkirališta putem pretplate odnosi se na povlaštena mjesta i komercijalna 

mjesta.  

 Povlaštena mjesta plaćaju se po cijeni navedenoj za kategorije „povlašteni“  i 

„dodatni povlašteni“, a komercijalna mjesta po cijeni navedenoj za kategoriju „komercijalni“ . 

 

Članak 16. 

 

Pretplatnička „povlaštena mjesta“ dat će se na korištenje i to tako da se daje jedno 

parking mjesto po jednom kućnom broju, ako podnositelj ispunjava sljedeće uvjete: 



  

 

- da ima prebivalište na adresi ulice ili predjelu na kojem se daje parking mjesto a nema i/ili 

nije u mogućnosti unutar vlastite nekretnine osigurati isto parkirno mjesto  

- da tijekom cijele godine živi u navedenoj nekretnini  

- da ima u vlasništvu osobno vozilo  

- da je uredno podmirio sve obveze prema Općini Podgora; komunalnom društvu Podgorski 

komunalac d.o.o.; ovlaštenoj pravnoj osobi  za odvoz otpada; Dječjem vrtiću „Morski konjić“ u 

Podgori, ako ima dijete koje pohađa vrtić;  

- da je uredno podmirivao obvezu plaćanja parkinga iz prijašnjeg razdoblja (ako je koristio 

parking).   

               

 Pravo na povlašteno parkirališno mjesto ima samo jedna osoba, vlasnik nekretnine, 

prema anagrafskoj oznaci (adresi) nekretnine.  

  

Članak 17. 

 

 Iznimno od članka 16. stavka 2. ove  Odluke, povlašteno parkirališno mjesto dodijelit 

će se i dodatnom korisniku koji živi na istoj adresi ako podnositelj zahtjeva udovoljava svim 

kriterijima propisanim za povlaštena mjesta, ima u vlasništvu automobil i ima samostalno 

kućanstvo. 

 Smatrat će se da podnositelj zahtjeva ima samostalno, odnosno odvojeno kućanstvo 

ako to dokaže (na primjer:  zemljišnoknjižni izvadak iz kojeg je vidljiv upis etažnog vlasništva, 

potvrda o plaćanju odvoza otpada, potvrda o plaćanju komunalne naknade, potvrda o plaćanju 

električne energije i sl.). 

 

Članak 18. 

  

 Nakon dodjele parkirališnih mjesta po članku 16. i članku 17. ove  Odluke, parkirališno 

mjesto može se dodijeliti i dodatnom korisniku u kategoriji „dodatni povlašteni“, ako 

podnositelj zahtjeva udovoljava kriterijima propisanim za povlaštena mjesta: da ima 

prebivalište na adresi ulice ili predjelu na kojem se daje parking mjesto, da tijekom cijele 

godine živi u navedenoj nekretnini i ostale kriterije koji su primjenjivi i ima u vlasništvu osobni 

automobil.  

 

 Pretplatnička mjesta iz ovog članka plaćaju se po cijeni navedenoj za kategoriju 

„dodatni povlašteni“. 

Članak 19. 

 

Pretplatnička „komercijalna mjesta“ davati će se podnositeljima zahtjeva koji na lokaciji 

nemaju  prebivalište ili nekretninu koriste u komercijalne svrhe ako: 

 



  

 - na adresi ulice ili predjela na kojem se daje parking mjesto iznajmljuje apartman prema 

Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti ili obavlja registriranu djelatnost za koju je potrebno 

parkirališno mjesto (npr. trgovačku, ugostiteljsku i sl.) 

   - je uredno podmirio sve obveze prema Općini Podgora; komunalnom društvu Podgorski 

komunalac d.o.o.; ovlaštenoj pravnoj osobi za odvoz otpada.; Dječjem vrtiću „Morski konjić“ u 

Podgori, ako ima dijete koje pohađa vrtić; turističkoj zajednici na području Općine Podgora, 

ako je obveznik plaćanja turističke pristojbe, 

- za nekretninu za koju će služiti parking ne postoji dugovanje prema Općini Podgora 

- je uredno podmirivao obvezu plaćanja parkinga iz prijašnjeg razdoblja (ako je koristio 

parking).   

              Ukoliko nakon zadovoljavanja kriterija ostane slobodnih parkirališnih mjesta 

podnositeljima se može dati na korištenje više od jednog parkirnog mjesta proporcionalno broju 

raspoloživih mjesta i broju kategoriziranih smještajnih jedinica, odnosno potrebama djelatnosti 

koju obavlja podnositelj zahtjeva. 

Članak 20. 

 

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obvezno priložiti: 

(1) Kategorija „povlašteni“: 

- dokaz vlasništva nekretnine ( zemljišnoknjižni izvadak) ili drugi odgovarajući dokaz ( npr. akt 

kojim se odobrava gradnja, rješenje o izvedenom stanju i sl.) 

- uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice 

- presliku prometne dozvole 

- potvrdu Vodovoda o potrošnji vode ili potvrdu HEP-a o potrošnji električne energije tijekom 

tekuće i prethodne godine kao dokaz da tijekom cijele godine živi u navedenoj nekretnini, 

- potvrdu ovlaštenog pružatelja usluge odvoza otpada o plaćanju za odvoz otpada 

- dokaz o nepostojanju dugovanja tražitelja koncesijskog odobrenja prema Općini Podgora, 

komunalnom društvu Podgorski komunalac d.o.o. i ostalim pravnim osobama navedenim u 

članku 16. stavku 1. toč.4. ove Odluke će nadležno tijelo samostalno pribaviti. 

- podnositelj koji dokazuje da ima samostalno kućanstvo prema članku 17. ove Odluke, 

dostavlja kao dokaz zemljišnoknjižni izvadak iz kojeg je vidljiv upis etažnog vlasništva, 

potvrdu o plaćanju odvoza otpada, potvrdu o plaćanju komunalne naknade, potvrdu o plaćanju 

električne energije ili sl. 

- vlastoručno potpisanu izjavu da je suglasan s javnom objavom podataka  

 

(2) Kategorija „dodatni povlašteni“: 

-uvjerenje o prebivalištu/presliku osobne iskaznice 

- presliku prometne dozvole 

-potvrdu Vodovoda o potrošnji vode ili potvrdu HEP-a o potrošnji električne energije tijekom 

tekuće i prethodne godine kao dokaz da da tijekom cijele godine živi u navedenoj nekretnini, 

- ostale dokaze iz članka 19. ovog članka kojima raspolaže 

-vlastoručno potpisanu izjavu da je suglasan s javnom objavom podataka  



  

 

(3) Kategorija „komercijalni“: 

- dokaz o registraciji djelatnosti ( npr. izvod iz obrtnog registra, izvod iz sudskog registar, 

rješenje o obavljanju djelatnosti)  

- presliku rješenja o kategorizaciji objekta, minimalnim tehničkim uvjetima ili odluke o dodjeli 

javne površine, ako je primjenjivo  

- potvrdu ovlaštenog pružatelja usluge odvoza otpada o plaćanju za odvoz otpada 

- dokaz o nepostojanju dugovanja prema Općini Podgora, komunalnom društvu Podgorski 

komunalac d.o.o. i ostalim pravnim osobama navedenim u članku 19. stavku 1. toč.2. ove 

Odluke nadležno tijelo samostalno pribaviti. 

-vlastoručno potpisanu izjavu da je suglasan s javnom objavom podataka  

 

Članak 21. 

           

Pretplatnička mjesta dodjeljuju se nakon provedenog javnog oglasa kojeg raspisuje 

općinska načelnica. 

U oglasu moraju biti navedeni uvjeti za dodjelu propisani ovom Odlukom. 

Komisija za javne površine utvrđuje ispunjavanje kriterija za dodjelu pretplatničkih 

mjesta i utvrđuje rang listu prvenstva dodjele parkirališnih mjesta. 

Parkirališna mjesta dodjeljuje rješenjem Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za 

komunalno redarstvo, izuzev parkinga Žanjeva gdje TZM Igrane izdaje karte, prema 

navedenim kriterijima i rang listi Komisije.  

Korisniku se rješenjem određuje obveza plaćanja u roku od osam dana od dana dostave 

rješenja. 

Korisnik dodijeljenog parkirališnog mjesta stječe pravo korištenja tek nakon uplate 

iznosa navedenog u rješenju o dodjeli parkirališnog mjesta. 

 

 

 

 

Članak 22. 

    

 Korisnici su dužni o svom trošku osigurati čuvanje dodijeljenog parkirališnog mjesta 

postavljanjem unificirane rampe ili čunjića koje odobri ili propiše Općina Podgora. 

 

Članak 23. 

 

Osobe s invaliditetom koje su rješenjem nadležnog državnog tijela ostvarili pravo na 

znak pristupačnosti, mogu besplatno parkirati 2 (dva) sata na javnim parkiralištima na mjestima 

rezerviranim odnosno obilježenim s posebnim znakom pristupačnosti sukladno zakonu. 

 

 

 

 

 



  

Članak 24. 

 

Vozila liječničkog i medicinskog osoblja za vrijeme kućne posjete i kućne njege ne 

plaćaju parkiranje kao ni ostala vozila javnih službi ( policija, vatrogasci, hitna pomoć, HV i sl. 

). 

 

IV. CIJENE PARKIRANJA 

 

Članak 25. 

 

              Određuju se sljedeće cijene parkiranja vozila na parkiralištima iz članka 2.ove Odluke:  

  

 

1. Parking mjesta u Podgori 

 

- Povlaštena karta za fizičke osobe 1000 kn 

- Povlaštena dodatna karta za fizičke osobe 1300 kn 

- Komercijalna karta za fizičke/pravne osobe 1600 kn 

-  

2. Parking mjesta u Drašnicama: 

 

- Povlaštena karta za fizičke osobe

 800 kn 

- Povlaštena dodatna karta za fizičke 

osobe 1000 kn 

- Komercijalna karta za 

fizičke/pravne osobe 1000 kn 

Izuzetno, sezonska karta parking karta iznosi 600 kn za parking mjesta ( Gnjilina ) 

 

3. Parking mjesta u Igranima 

              

- Povlaštena karta za fizičke osobe 1000 kn 

- Povlaštena dodatna karta za fizičke osobe 1300 kn 

- Komercijalna karta za fizičke/pravne osobe 1300 kn 

 

4. Parking mjesta u Živogošću 

- Povlaštena karta za fizičke osobe 1000 kn 

- Povlaštena dodatna karta za fizičke osobe 1200 kn 

- Komercijalna karta za fizičke/pravne osobe 1200 kn 

 

Cijena definirana za pretplatnička mjesta po parking mjestu za Parkiralište na Trgu don 

Mihovila Pavlinovića u Podgori uključuje i dodatnih 100,00 kn za korištenje pretplatničke 

magnetne kartice koji se povratkom magnetske kartice vraća korisniku.  

 

 

 



  

 

 

Članak 26. 

 

Određuju se sljedeće cijene parkiranja vozila na parkiralištima iz članka 3.ove Odluke:  

  

1. Parkiralište na Trgu don Mihovila Pavlinovića u Podgori 

- parkiranje u trajanju do 10 sati plaća se za svaki sat po 15 kn.  

  Parkiranje preko 10 sati smatra se dnevnim parkiranjem i tako se naplaćuje. 

              -     dnevna parking karta iznosi 180 kn 

 

2. Parking mjesta u Drašnicama: 

- parkiranje u trajanju do 10 sati plaća se za svaki sat po 12 kn. 

  Parkiranje preko 10 sati smatra se dnevnim parkiranjem i tako se naplaćuje. 

              -     dnevna parking karta iznosi 150 kn 

 

              

Članak 27. 

 

Određuju se sljedeće cijene parkiranja vozila na parkiralištima iz članka 4.ove Odluke:  

  

 

1. Parking mjesta na parkiralištu Žanjeva: 

 

- parkiranje u trajanju do 10 sati plaća se za svaki sat po 15 kn 

  Parkiranje preko 10 sati smatra se dnevnim parkiranjem i tako se naplaćuje. 

              -     dnevna parking karta iznosi 180 kn 

              -     sezonska karta parking karta iznosi 1300 kn i dodatnih 100 kn za korištenje 

                    magnetne ulazne kartice koji se povratkom magnetske kartice vraća               

                    korisniku od strane koncesionara.  

 

Članak 28. 

 

Ako se parkirno vozilo zatekne na parkirnom mjestu bez plaćene parking karte, ulazne 

parking karte ili sa parking kartom kojom je istekao vremenski rok važenja više od 15 minuta, 

naplaćuje se cjelodnevna ( 24 sata) karta u iznosu od cijene jednodnevnog  parkiranja što za 

parkirališta u mjestu Podgora, Igrane - Žanjeva iznosi 180,00 kn, dok u ostalim mjestima 

Općine iznosi 150,00 kn.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

V. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 29. 

 

Nadzor nad korištenjem javne površine prema ovoj Odluci provodi komunalno redarstvo 

Općine Podgora. 

U svim slučajevima kada se parkirališno mjesto koristi bez Odluke o korištenju, provodi se 

postupak prisilnog uklanjanja prema odredbama Odluke o komunalnom redu i u skladu sa 

zakonom. 

 

Članak 30. 

      

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu 

korištenja parkirališta ("Glasnik", službeno glasilo  Općine Podgora br. 2/14).  

   

Članak 31. 

    

   Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Glasniku", službenom glasilu 

Općine Podgora. 

 

        KLASA: 024-03/22-1/15 

                      URBROJ: 2181-38-02/02-22-1 

                      Podgora, 19. svibnja 2022. godine 

      

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                    Milivoj Kržanić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


