
Članak 3.

 Visina mjesečne naknade za uporabu rezerviranog 
parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu pod 
naplatom za I. ZONU iznosi kako slijedi: 

 • za fizičku i pravnu osobu 1000,00 kuna mjesečno,
 • za državna tijela(sudbena vlast, ministarstva i dr.) 

500,00 kuna mjesečno,
 • jedinica lokalne i  područne (regionalne) 

samouprave 500,00 kuna mjesečno
 
 Ukoliko se ugovorom o uporabi parkirališnog 
prostora ugovori plaćanje cjelokupnoga godišnjeg 
iznosa naknade u roku od 15 dana od dana sklapanja 
ugovora, korisnik ima pravo na popust u iznosu od 10% 
ukupnog iznosa utvrđenog u točki 1. ovoga zaključka.
 Naknada za rezervirana parkirališna mjesta plaća se 
u korist proračuna Grada Gospića.

Članak 4.

 Zabranjeno je neovlašteno zaustavljanje i parkiranje 
na rezerviranim parkirališnim mjestima.

Članak 7.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u "Službeni vjesnik Grada Gospića"
 

KLASA: 340-01/11-01/18                                                                           
URBROJ: 2125/01-02-17-04
Gospić, 05. siječnja 2017. godine

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA
                             Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 
br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13 i 137/15) i članka 49. Statuta Grada 
Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 7/09, 
5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13- pročišćeni tekst i 7/15), 
Gradonačelnik Grada Gospića dana 11. siječnja 2017. 
godine donosi 

ODLUKU
o sufinanciranju troškova kastracije pasa u 

2017. godini na području 
Grada Gospića

Članak 1.

 Ovom Odlukom utvrđuje se način sufinanciranja 
kastracije pasa u 2017. godinu na području Grada 
Gospića, čiji vlasnici imaju stalno prebivalište na 
području Grada Gospića.

Članak 2.

  Grad Gospić će u 2017. godini sufinancirati 300,00 
kuna po kastriranom psu, odnosno do iskorištavanja 
predviđenih financijskih sredstava. 
 Ukupna financijska sredstva koja se osiguravaju za 
namjenu iz stavka 1. ovog članka iznose 15.000,00 kuna 
i predviđena su u proračunu Grada Gospića za 2017. 
godinu

socijalnoj skrbi Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ broj 8/13, 1/14, 8/15).

Članak 2.

 Visina iznosa Potpore rodilji za novorođeno dijete 
određuje se u iznosu od 1.000,00 kuna za svako 
novorođeno dijete. 
 Visina iznosa Potpore roditeljima (skrbnicima) djece 
s teškoćama u razvoju određuje se u iznosu od 2.000,00 
kn.

Članak 3.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine do 31. 
prosinca 2017. godine i objavit će se u „Službenom 
vjesniku Grada Gospića“.
 

KLASA: 550-01/16-01/35
URBROJ: 2125/01-02-16-02
Gospić, 15. prosinca 2016. godine

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA
                             Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 33. Statuta Grada Gospića 
("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09, 5/10, 7/10, 
1/12, 2/13, 3/13-pročišćeni tekst i 7/15), i članka 30. 
stavka 4. Odluke o uređenju prometa na području Grada 
Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 10/11), 
Gradonačelnik Grada Gospića donosi  

ODLUKU
o visini naknade i uvjetima za 

uporabu rezerviranog parkirališnog prostora

Članak 1.

 Rezervirana parkirališna mjesta odobrava ugovorom 
o uporabi parkirališnog prostora 
Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, 
stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša ( u daljnjem 
tekstu: Odjel) po zahtjevu korisnika na rok od godinu 
dana.
 Na zahtjev korisnika rok iz stavka 1. ovoga članka 
može se produžiti.
 Iznimno, Odjel će sklopiti novi ugovor kojim će se 
korisniku osigurati drugo rezervirano parkirališno mjesto 
u neposrednoj blizini, ako se prije isteka roka na koji je 
ugovor sklopljen izmjene prometne okolnosti.
 Broj odobrenih rezerviranih parkirališnih mjesta u 
parkirališnoj zoni može biti do 5% od ukupnog broja 
parkirališnih mjesta u parkirališnoj zoni.

Članak 2.

 Rezervirana parkirališna mjesta mogu se odobriti 
državnim tijelima, sudbenoj vlasti, tijelima jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim i 
fizičkim osobama.
 Korisnicima iz stavka 1. ovoga članka može se 
odobriti najviše 2 rezervirana parkirališna mjesta.
 Iznimno od stavka 2. ovoga članka Ministarstvu 
unutarnjih poslova, Ministarstvu obrane i sudbenoj 
vlasti, može se odobriti veći broj rezerviranih 
parkirališnih mjesta ovisno o zahtjevima osiguranja 
objekata i službenih osoba.
 Za horizontalnu signalizaciju rezerviranoga 
parkirališnog mjesta koristi se žuta boja.
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 Ukupna financijska sredstva koja se osiguravaju za 
namjenu iz stavka 1. ovog članka iznose 10.000,00 kuna 
i predviđena su u proračunu Grada Gospića za 2017. 
godinu. 

Članak 3.

 Grad Gospić će sklopiti ugovor s Veterinarskom 
ambulantom Gospić d.o.o., OIB:35156643124, Bana 
Josipa Jelačića 9, Gospić, davateljem usluge koji obavlja  
navedene poslove na području Grada Gospića. 
  Davatelji usluga iz stavka 1. ovog članka, dužan je 
cijenu označavanja (mikročipiranja) pasa umanjiti za 
iznos od 100,00 kuna  po označenom psu u koji je 
uračunat i porez na dodanu vrijednost. 
 Isplata se vrši temeljem ispostavljenih računa iz 
Proračuna Grada Gospića za 2017. godinu. 
 

 Članak 4.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objaviti u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 

KLASA: 402-07/17-01/3
URBROJ:  2125/01-02-17-01
Gospić, 11. siječnja  2017. godine

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA
                             Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 21. stavak 1. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 
– p.t., 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 
147/14 i 36/15), članka 5. Odluke o komunalnim 
djelatnostima na području Grada Gospića („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 2/15 i 3/15), članka 25. 
Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja 
na javnim otvorenim parkiralištima Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 4/16) i članka 49. 
Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 – p.t. i 
7/15), u predmetu Komunalac Gospić d.o.o., zahtjev za 
prethodnu suglasnost trgovačkom društvu Komunalac 
Gospić d.o.o., Gospić na Opće uvjete o privremenom 
zadržavanju parkiranih vozila na javnim otvorenim 
parkiralištima u Gradu Gospiću i Opće uvjete o korištenju 
park i ra l i šnog pros tora  na javn im o tvoren im 
parkiralištima u gradu Gospiću, Gradonačelnik Grada 
Gospića dana 16. studenog 2016. godine donosi

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom 
društvu Komunalac Gospić d.o.o., Gospić na 

Opće uvjete o privremenom zadržavanju 
parkiranih vozila na javnim otvorenim 

parkiralištima u gradu Gospiću i Opće uvjete o 
korištenju parkirališnog prostora na javnim 
otvorenim parkiralištima u gradu Gospiću

Članak 1.

 Gradonačelnik Grada Gospića razmotrio je zahtjev 
trgovačkog društva Komunalac Gospić d.o.o., Gospić za 
davanje prethodne suglasnosti na Opće uvjete o 
privremenom zadržavanju parkiranih vozila na javnim 
otvorenim parkiralištima u gradu Gospiću i Opće uvjete o 
korištenju parkirališnog prostora na javnim otvorenim 
parkiralištima u gradu Gospiću.

Članak 3.

 Ciljevi navedenog Programa su:
 -potaknuti posjednike pasa da brinu o reprodukciji 

s v o j i h  k u ć n i h  l j u b i m a c a  ( s p r e č a v a n j e 
nekontroliranog razmnožavanja, briga za potomke 
svojih kućnih ljubimaca, ne napuštanje životinja);

 -želi se da se posjednici pasa u što većem broju 
odlučuju na kastraciju kao jednu od metoda kontrole 
populacije životinja; 

 -metoda kvalitetno dovodi do kontrole populacije 
pasa, a uz druge metode učinkovito doprinosi 
kontroli i smanjenju broja napuštenih i izgubljenih 
pasa i mačaka.  

 Članak 4.

 Grad Gospić će sklopiti ugovor s Veterinarskom 
ambulantom Gospić d.o.o., OIB:35156643124, Bana 
Josipa Jelačića 9, Gospić, davateljem usluge koji obavlja  
navedene poslove na području Grada Gospića. 
  Davatelji usluga iz stavka 1. ovog članka, dužan je 
cijenu kastriranja psa umanjiti za iznos od 300,00 kuna  
po kastriranom psu u koji je uračunat i porez na dodanu 
vrijednost. 
 Isplata se vrši temeljem ispostavljenih računa iz 
Proračuna Grada Gospića za 2017. godinu. 
Novčana sredstva iz članka 2. ove Odluke za predmetno 
sufinanciranje osiguravaju se sa pozicije Proračuna 
32362 Veterinarske usluge. 

Članak 5.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objaviti u"Službenom vjesniku Grada Gospića". 
 

KLASA: 402-07/17-01/02
URBROJ: 2125/01-02-17-01
Gospić, 11. siječnja 2017. godine

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA
                             Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 
br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13 i 137/15) i članka 49. Statuta Grada 
Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09, 
5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-pročišćeni tekst i 7/15), 
Gradonačelnik Grada Gospića dana 11. siječnja 2017. 
godine donosi

ODLUKU
o sufinanciranju označavanja (mikročipiranja) 

pasa u 2017. godini na području
 Grada Gospića

Članak 1.

 Ovom Odlukom utvrđuje se način sufinanciranja 
označavanja (mikročipiranja) pasa u 2017. godinu na 
području Grada Gospića. 

Članak 2.

   Grad Gospić će u 2017. godini sufinancirati 100,00 
kuna po označenom mikorčipiranju psa, s tim da se 
mikročipiranje odnosi na pse najkasnije 6 mjeseci od 
dana štenjenja, odnosno do iskorištavanja predviđenih 
financijskih sredstava. 
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Članak 2.

 Daje se prethodna suglasnost trgovačkom društvu 
Komunalac Gospić d.o.o., Gospić na Opće uvjete o 
privremenom zadržavanju parkiranih vozila na javnim 
otvorenim parkiralištima u gradu Gospiću i Opće uvjete o 
korištenju parkirališnog prostora na javnim otvorenim 
parkiralištima u gradu Gospiću iz članka 1. ovog 
Zaključka s primjenom od 16. studenog 2016. godine.

Članak 3.

 Opći uvjeti o privremenom zadržavanju parkiranih 
vozila na javnim otvorenim parkiralištima u gradu 
Gospiću i Opći uvjeti o korištenju parkirališnog prostora 
na javnim otvorenim parkiralištima u gradu Gospiću iz 
članka 2. pod oznakom Ur.broj: 300/2016, od 15. 
studenog 2016. godine prilažu se i sastavni su dio ovog 
Zaključka. 

Članak 4.

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 
KLASA: 340-01/16-01/15
URBROJ: 2125/01-02-16-02
Gospić, 16. studenog 2016. godine

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA
                             Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 
 Na temelju članka 49. Statuta Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 
1/12, 2/13, 3/13 – p.t., 7/15), a sukladno odredbama 
Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće 
dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 
26/15), Gradonačelnik Grada Gospića dana 28. 
listopada 2016. godine donio je

ZAKLJUČAK
o  imenovanju Povjerenstva za provjeru

ispunjavanja propisanih (administrativnih) 
uvjeta poziva

I

 U Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih 
(administrativnih) uvjeta poziva za dodjelu financijskih 
sredstava udrugama imenuju se:

 1.  Nikolina Tonković Čorak - za predsjednika,
 2.  Marko Bošnjak - za člana,
 3.  Nikolina Baburić- za člana.

II

 Zadatak Povjerenstva propisan je odredbama 
Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće 
dobro koje provode udruge.

III

 Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

KLASA: 402-04/16-01/80
URBROJ: 2125/01-02-16-02
Gospić, 28. listopada 2016. godine

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA
                             Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 22. Akcijskog plana potpore 
poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za 
razdoblje 2016.-2018. godine („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 3/16), i članka 90. Statuta Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 
1/12, 2/13, 3/13, pročišćeni tekst, 7/15), Gradonačelnik 
Grada Gospića dana 27. prosinca 2016. godine donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli bespovratnih potpora poljoprivredi i 

ruralnom razvoju Grada Gospića za
 2016. godinu

I

 Na temelju provedenog Javnog poziva za dodjelu 
bespovratnih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju, 
financijska potpora odobrava se:

 Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 
Miškulin Milka, MIBPG:0013786, nositelj MIŠKULIN 
MILKA iz Smiljana, Smiljan 15/10, OIB:97196498590, u 
iznosu od 8.997,45 kuna, 
 
za Mjeru 1.)Investicije u preradu poljoprivrednih 
proizvoda; Aktivnost 1)Investicije u izgradnju i 
opremanje preradbenih kapaciteta u poljoprivredi.

II

 Sva prava i obveze korisnika regulirat će se 
Ugovorom o dodjeli bespovratnih potpora poljoprivredi i 
ruralnom razvoju Grada Gospića.

III

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

KLASA: 320-01/16-01/6
URBROJ: 2125/01-02-16-02
Gospić, 27. prosinca 2016. god.

GRADONAČELNIK 
                             Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 22. Akcijskog plana potpore poljoprivredi i 
ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2016.-2018. godine 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 3/16), i članka 90. Statuta 
Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 
7/10, 1/12, 2/13, 3/13, pročišćeni tekst, 7/15), Gradonačelnik 
Grada Gospića dana 27. prosinca 2016. godine donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli bespovratnih potpora poljoprivredi i 

ruralnom razvoju Grada Gospića za 2016. 
godinu

I

 Na temelju provedenog Javnog poziva za dodjelu 
bespovratnih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju, 
financijska potpora odobrava se:

 Udruzi malih sirara Ličko-senjske županije „Lički 
škripavac“ iz Gospića, Kaniška 15, 
OIB:01387733022,zastupana po predsjedniku 
Goranu Fumiću, u iznosu od 16.250,00 kuna,
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 Na temelju odredaba članka 295. Zakona o 
obveznim odnosima („NN“ br. 35/05, 41/08, 25/11, 
78/15), te članka 25. Odluke o organizaciji, načinu 
naplate i kontrole parkiranja na javnim otvorenim 
parkiralištima Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 4/16) dana 17.11.2016. godine donijeti su

OPĆI UVJETI 
o korištenju parkirališnog prostora na javnim 

otvorenim parkiralištima 
u Gradu Gospiću

 I. Opće odredbe

Članak 1.

 Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između 
korisnika parkirališta i KOMUNALCA GOSPIĆ d.o.o. (u 
daljnjem tekstu: upravitelj parkirališta) o korištenju 
usluga parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima u 
Gradu Gospiću, sukladno Odluci o organizaciji, načinu 
naplate i kontrole parkiranja na javnim otvorenim 
parkiralištima Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 4/16 – dalje u tekstu: Odluka).

Članak 2.

 Korisnikom usluge parkiranja smatra se vlasnik ili 
korisnik vozila koji koristi javno parkiralište pod 
naplatom, ili osoba koju on ovlasti da se vozilo parkira uz 
njegovu suglasnost i znanje.
 Korisnikom usluge parkiranja koji podliježe plaćanju 
dnevne parkirne karte i korisnikom usluge parkiranja koji 
podliježe plaćanju naknade za trošak povrede uvjeta 
parkiranja, u smislu ovih Općih uvjeta, smatra se vlasnik 
vozila koji je evidentiran u evidencijama Ministarstva 
unutarnjih poslova, prema registarskoj oznaci vozila.
 Vlasnik ili korisnik vozila obvezan je ovlaštenoj osobi 
koja upravlja parkiralištem dati sve potrebne podatke i 
dokaze o osobi koja podliježe plaćanju dnevne parkirne 
karte i/ili naknade za trošak povrede uvjeta parkiranja, a 
ukoliko to odbije ili ukoliko osoba ne plati, vlasnik ili 
korisnik vozila prihvaćaju obvezu plaćanja dnevne 
parkirne karte i/ili naknade za trošak povrede uvjeta 
parkiranja.
 Parkiranjem na javnom parkiralištu, korisnik usluge 
parkiranja zaključuje ugovor o korištenju parkirališnog 
mjesta s naplatom uz korištenje parkirališne karte 
prihvaćajući ove Opće i uvjete iz Odluke.
 Ugovorom iz stavka 4. ovog članka isključuje se 
čuvanje vozila te odgovornost za nestanak, uništenje ili 
oštećenje vozila, osim ako zakonom nije drugačije 
propisano.

 II. Način naplate parkirne karte

Članak 3.

 Korisnik usluge parkiranja može kupiti satnu ili 
višesatnu kartu na parkirališnom automatu, mobilnim 
telefonom,  odnosno na ovlaštenim prodajnim mjestima 
ili na blagajni upravitelja parkiranja. Ista može biti izdana 
u materijaliziranom ili nematerijaliziranom obliku, 
zavisno od mjesta na kojem je kupljena.
 Naplata satne i višesatne karte na parkirališnom 
automatu podrazumijeva istodobno plaćanje i 
preuzimanje  parkirališne karte u materijaliziranom 
obliku neposredno na javnom parkiralištu na kojem se 
nalazi automat.

 Naplata satne karte mobilnim telefonom obavlja se 
elektronički. Za plaćeno parkiranje koje je prihvaćeno i 
evidentirano u informacijskom sustavu upravitelja 
parkirališta izdaje se nematerijalizirana parkirališna 
karta.
 Naplata satne, višesatne ili dnevne karte na 
ovlaštenim prodajnim mjestima podrazumijeva plaćanje 
parkirne karte na maloprodajnim mjestima (kiosk 
operateri, turističke agencije, recepcije  smještajnih 
objekata i sl.) i preuzimanje  parkirališne karte u 
nematerijaliziranom obliku.
 Naplata satne, višesatne ili dnevne karte na blagajni 
upravitelja parkirališta podrazumijeva istodobno 
p laćanje  i  preuz imanje park i ra l išne kar te  u 
materijaliziranom obliku.

Članak 4.

 Korisnik usluge parkiranja mora parkirnu kartu 
vidljivo istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla 
voz i la ,  os im ako  je  park i rnu  kar tu  kup io  u 
nematerijaliziranom obliku.

 Parkirna karta vrijedi samo za parkiralište na kojemu 
je kupljena, izuzev dnevne parkirne karte koja vrijedi za 
sva otvorena parkirališta, kako je to utvrđeno ovim 
Općim uvjetima.

 III. Dnevna parkirna karta

Članak 5.

 Smatra se da je korisnik usluge parkiranja na 
parkiralištu pod naplatom sklopio ugovor o parkiranju za 
cijeli dan u slučaju da:

 - ne plati naknadu za uslugu parkiranja;
 - ako vidljivo ne istakne kupljenu materijaliziranu 

parkirnu kartu s unutrašnje strane vjetrobranskog 
stakla,a parkirnu kartu ni je kupio ni t i  u 
nematerijaliziranom obliku;

 - prekorači vrijeme dopuštenog trajanja parkiranja.

 U slučajevima iz stavka 1.ovog članka korisnik 
usluge parkiranja plaća dnevnu parkirnu kartu.

 Pod dnevnom parkirnom kartom podrazumijeva se 
karta koja vrijedi od trenutka izdavanja naloga za 
plaćanje dnevne karte od strane službenog kontrolora 
naplate parkiranja, do istog tog vremena u prvom 
slijedećem danu u kojem se vrši naplata parkiranja.

 Nalog za plaćanje dnevne parkirne karte izdaje 
osoba zadužena za nadzor naplate parkiranja i ostavlja 
ga pod brisačem vjetrobrana vozila, odnosno na 
odgovarajući način pričvršćuje na vozilo. Nalog za 
plaćanje dnevne parkirne karte dostavljen na način iz 
ovog stavka smatra se uredno dostavljen te kasnije 
oštećenje ili uništenje naloga nema utjecaj na valjanost 
dostavljanja te ne odgađa plaćanje.

 Korisnik vozila može uzastopno koristiti najviše dvije 
dnevne parkirne karte za isto parkirališno mjesto.

 Korisnik usluge parkiranja s naplatom dužan je 
postupiti po primljenom nalogu i platiti ga do  isteka 
vremena  za koje vrijedi  dnevna parkirna karta na žiro 
račun upravitelja parkirališta, na njegovoj blagajni ili 
ovlaštenoj osobi za nadzor parkiranja.
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 IV. Povreda uvjeta parkiranja

Članak 6.

 Korisnik usluge parkiranja  obvezan je vozilo parkirati 
sukladno obilježenoj prometnoj signalizaciji i na način da 
koristi samo jedno parkirališno mjesto.

 Ako korisnik usluge parkiranja ne koristi parkirališno 
mjesto sukladno obilježenoj prometnoj signalizaciji ili 
zauzima dva ili više parkirališnih mjesta, neispunjenjem 
činidbe sukladno odredbama ugovora o korištenju 
parkirališnog mjesta s naplatom  čini povredu uvjeta 
parkiranja.

 U slučaju iz stavka 2. ovog članka korisnik usluge 
parkiranja odgovoran je za povredu uvjeta parkiranja te 
je upravitelju parkirališta obvezan platiti iznos stvarnog 
troška kojeg je proizveo postupanjem protivno svojoj 
obvezi iz ugovora o korištenju parkirališta (dalje u tekstu: 
naknada za trošak povrede uvjeta parkiranja).

 Nalog za plaćanje naknade za trošak povrede uvjeta 
parkiranja izdaje osoba ovlaštena za nadzor parkiranja, 
te ga ostavlja pod brisačem vjetrobrana vozila, odnosno 
ga na odgovarajući način pričvršćuje na vozilo.

 Dostavljanje naloga na način iz prethodnog stavka 
ovog članka smatra se urednim, te kasnije oštećenje ili 
uništenje naloga nema utjecaj na valjanost dostavljanja 
te ne odgađa plaćanje.

 Korisnik usluge parkiranja dužan je postupiti po 
primljenom nalogu i platiti ga do isteka vremena za 
predviđeno plaćanje troška povrede uvjeta parkiranja na 
žiro račun upravitelja parkirališta, na njegovoj blagajni ili 
ovlaštenoj osobi za nadzor parkiranja.

Članak 7.

 Ako korisnik usluge parkiranja ne postupi u roku, 
upravitelj parkirališta će ga upozoriti na neizvršenu 
obvezu slanjem opomene na kućnu adresu. Uz 
opomenu se u prilogu šalje i nalog za plaćanje.

 Ako korisnik usluge parkiranja ne podmiri obveze iz 
stavka 1. ovoga članka u danim rokovima, upravitelj 
parkirališta pokrenut će protiv njega, a u svoje ime i za 
svoj račun postupak prisilne naplate pred nadležnim 
tijelom.

Članak 8.

 Upravitelj parkirališta može vozilo premjestiti na 
odgovarajuću lokaciju o trošku vlasnika ili korisnika 
vozila ako isti  ne plati dnevnu parkirnu kartu i/ili naknadu 
za trošak povrede uvjeta parkiranja prvi slijedeći dan 
nakon isteka dviju uzastopnih dnevnih parkirnih karti 
odnosno do isteka roka za plaćanje dviju naknada za 
trošak povrede uvjeta parkiranja.

 Premješteno vozilo iz stavka 1. ovog članka može se 
zadržati do podmirenja dnevne parkirne karte i/ili 
naknade za trošak povrede uvjeta parkiranja odnosno 
davanja odgovarajućeg osiguranja naplate tražbine. 
Visina dnevne parkirne karte, naknade za trošak 
povrede uvjeta parkiranju i visina troškova premještanja 
vozila se kumuliraju.

Članak 9.

 Visinu naknade za usluge parkiranja na parkiralištu 
(parkirne karte, dnevne parkirne karte i povlaštene 
parkirne karte), naknadu za trošak povrede uvjeta 
parkiranja i vremena u kojima se na javnim parkiralištima 
plaća naknada određuje Gradonačelnik Grada Gospića 
na prijedlog upravitelja parkirališta.

 V. Povlašteni uvjeti parkiranja

Članak 10.

 Uvjeti za stjecanje i korištenje povlaštene 
parkirališne karte određeni su Odlukom.

 Za stanare u ulicama u kojima se naplaćuje 
parkiranje te za sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem 
odnosno prebivalištem na području Grada Gospića 
mogu se odobriti povlašteni uvjeti parkiranja.

 Povlaštene uvjete parkiranja u pogledu ostvarivanja 
prava, načina korištenja (lokacije na kojima vrijede 
povlaštene karte),  t rajanja i  c i jenu određuje 
Gradonačelnik Grada Gospića na prijedlog upravitelja 
parkirališta.

 VI. Prijelazne i završne odredbe

Članak 11.

 Na ove Opće uvjete ishođena je prethodna 
Suglasnost Gradonačelnika Grada Gospića broj: 
KLASA: 340-01/16-01/15, URBROJ: 2125/01-02-16-02 
od 16. studenog 2016. godine.

Članak 12.

 Opći uvjeti parkiranja objaviti će se u „Službenom 
vjesniku Grada Gospića״ i internet stranicama upravitelja 
parkirališta, a izvod iz istih istaknuti će se na parkirnim 
automatima na parkiralištu.

Članak 13.

 Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dana 
objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića".

Broj: 308/2016
Gospić, 18. studenog 2016. godine

Uprava društva
                        Predsjednik uprave

Milan Devčić, v.r.
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 Na temelju odredaba članka 295. Zakona o 
obveznim odnosima („NN“ br. 35/05, 41/08, 25/11, 
78/15), te članka 25. Odluke o organizaciji, načinu 
naplate i kontrole parkiranja na javnim otvorenim 
parkiralištima Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 4/16) dana 17. studenog 2016. godine 
donijeti su

OPĆI UVJETI
o privremenom zadržavanju parkiranih vozila 

na javnim otvorenim parkiralištima 
u Gradu Gospiću

Članak 1.

 Ovim Općim uvjetima utvrđuju se postupak i mjere 
koje KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o. (u daljnjem tekstu: 
upravitelj parkirališta) može poduzeti na vozilima koja su 
zatečena i ostavljena bez nadzora na javnom 
parkirališnom prostoru, a za koje nije plaćena parkirna 
karta i/ili naknada za trošak povrede uvjeta parkiranja 
(dalje u tekstu: dužna naknada).

Članak 2.

 Parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom 
korisnik usluge parkiranja sklapa s upraviteljem 
parkirališta ugovor o korištenju parkirališnog mjesta s 
naplatom uz korištenje parkirališne karte, prihvaćajući 
Opće uvjete upravitelj parkirališta o korištenju 
park i ra l i šnog pros tora  na javn im o tvoren im 
parkiralištima u Gradu Gospiću i ove Opće uvjete, te 
Odluku o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja 
na javnim otvorenim parkiralištima  grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 4/16 – dalje u 
tekstu: Odluka).

 Korisnikom usluge parkiranja smatra se vlasnik ili 
korisnik vozila koji koristi javno parkiralište s naplatom, ili 
osoba koju on ovlasti da se vozilo parkira uz njegovu 
suglasnost i znanje.
 Ugovorom iz stavka 1. ovog članka isključuje se 
čuvanje vozila te odgovornost za nestanak, uništenje ili 
oštećenje vozila, osim ako zakonom nije drugačije 
propisano.

Članak 3.

 Na vozila zatečena i ostavljena bez nadzora na 
javnom parkirališnom prostoru, a za koje nije plaćena 
dužna naknada, ili je načinjena povreda uvjeta 
parkiranja, upravitelj parkirališta može postaviti 
odgovarajuće uređaje koji sprečavaju samovoljno 
uklanjanje (odvožnju) vozila od strane vlasnika vozila ili 
ovlaštene osobe kada redovitim putem od strane 
upravnih tijela Republike Hrvatske nije moguće utvrditi 
vlasnika zaustavljenog ili parkiranog vozila kao 
obveznika plaćanja dužne naknade i/ili vlasnika vozila 
koji višekratno vrši povredu uvjeta parkiranja vozilom 
istih registarskih oznaka.

Članak 4.

 Pri postavljanju uređaja koji sprečavaju samovoljno 
uklanjanje (odvožnju) vozila osoba zadužena za naplatu 
parkiranja dužna je na prednje staklo staviti upozorenje 
da je vozilo privremeno zadržano s uputom što vozač 
mora učiniti radi skidanja uređaja. Tekst upute je na 
hrvatskom, talijanskom, njemačkom i engleskom jeziku.

Članak 5.

 Za sve vrijeme računajući od uočavanja vozila na 
parkiralištu, pa sve do njegovog odvoženja korisnik 
usluge parkiranja dužan je platiti dnevnu parkirnu kartu 
i/ili naknadu za trošak povrede uvjeta parkiranja prema 
Općim uvjetima upravitelja parkirališta o korištenju 
park i ra l i šnog pros tora  na javn im o tvoren im 
parkiralištima u Gradu Gospiću.

Članak 6.

 Upravitelj parkirališta skinuti će uređaj koji 
onemogućuje samovlasnu odvožnju vozila od strane 
vlasnika vozila ili ovlaštene osobe, nakon što mu bude 
naplaćeno potraživanje po nalogu za plaćanje dužne 
naknade.
 Prijavu za skidanje uređaja i naplatu dužne naknade 
podnosi se i vrši osobi zaduženoj za naplatu parkiranja 
na javnom otvorenom parkiralištu te u sjedištu 
upravitelja parkirališta (radnim danom od 7 do 15 sati).

Članak 7.

 Eventualni prigovori protiv mjera privremenog 
zadržavanja vozila mogu se izjaviti upravitelju 
parkirališta. O prigovoru odlučuje upravitelj parkirališta. 
Prigovor ne zadržava izvršenje mjere zadržavanja vozila 
i obvezu plaćanja dužne naknade.

Članak 8.

 Na ove Opće uvjete ishođena je prethodna 
Sug lasnos t  Gradonače ln ika  Grada Gosp ića 
KLASA:340-01/16-01/15, URBROJ: 2125/01-02-16-02 
od 16. studenog 2016. godine.

Članak 9.

 Opći uvjeti parkiranja objaviti će se u „Službenom 
vjesniku Grada Gospića״ i internet stranicama upravitelja 
parkirališta, a izvod iz istih istaknuti će se na parkirnim 
automatima na parkiralištu.

Članak 10.

 Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dana 
objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića".

Broj: 308/2016.
Gospić, 17. studenog 2016. godine

                                                                                                                          
Uprava društva

                   Predsjednik uprave društva
    Milan Devčić, v.d.
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