
Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. 
i 106/12.-pročišćeni tekst) osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u povijesne, statističke 
ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera. 
Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti. 
Izrazi  korišteni u ovom obrascu koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.  
 

 

 

 

 
OBRAZAC 

sudjelovanja u savjetovanju o  
nacrtu općeg akta  

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O PARKIRALIŠTIMA  
NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA 

 
 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo 

Početak savjetovanja:  03.01.2022. god. 
 

Završetak savjetovanja: 17.01.2022. god. 
 

Ime/naziv sudionika savjetovanja 
(pojedinac, udruga, ustanova i slično) koji 
daje svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge 
na predloženi nacrt općeg akta 
 

Možemo! Karlovac 
karlovac@mozemo.hr 

Tematsko područje i brojnost korisnika 
koji predstavljate, odnosno interes koji 
zastupate  

Dokument se tiče svih građana Karlovca, te 
zastupamo interese svih stanovnika grada 

Načelni komentari na predloženi nacrt 
općeg akta 
 

 

Primjedbe na pojedine članke s 
obrazloženjem 
(Ako je primjedaba više, prilažu se 
obrascu) 
 

Članak 2. kojim se dodaje članak 9.a 
…. 
Naknada iz članka 9. plaća se po jednom 
parkirališnom mjestu u visini mjesečne cijene 
rezerviranog parkirališnog mjesta propisane 
posebnom odlukom, bez obzira na broj dana 
zauzeća parkirališta u razdoblju do mjesec dana. 
 
Članak nije potpuno jasan. 
Odnosno, ukoliko propisuje da će se naplatiti 
mjesec dana parkirališnog mjesta, bez obzira da li 
se koristi 1 dan ili mjesec dana, apsolutno je 
nepravedno. 
Smatramo da bi naplata zauzeća parkirališnog 
mjesta trebala biti simbolična, posebno prilikom 
gradnje i održavanja komunalne infrastruktura, te 
svakako u slučajevima energetske obnove zgrada 
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Izrazi  korišteni u ovom obrascu koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.  
 

koju Grad treba poticati i stimulirati, pa se i odreći 
dijela prihoda od naplate parkinga. 
 
Prijedlog:  
…. 
Naknada iz članka 9. plaća se po jednom 
parkirališnom mjestu u visini mjesečne cijene 
rezerviranog parkirališnog mjesta propisane 
posebnom odlukom, proporcionalno broju dana 
zauzeća parkinga. 
 

 ….. 
Naknada po cijenama iz prethodnog stavka može 
se obračunati najviše za 3 mjeseca, a za zauzeće 
površine duže od tri mjeseca, naknada će se 
obračunati kao umnožak cijene parkiranja po 
jednom satu, broja sati pod naplatom u vrijeme 
trajanja privremenog zauzeća. 
….. 
 
Iz istih gore navedenih razloga smatramo da bi 
naknada nakon 3 mjeseca trebala biti u visini 
mjesečne cijene rezerviranog parkirališnog mjesta 
propisane posebnom odlukom, bez obzira na broj 
dana zauzeća parkirališta u razdoblju do mjesec 
dana. 
 
Prijedlog:  
…. 
Naknada po cijenama iz prethodnog stavka može 
se obračunati najviše za 3 mjeseca, a za zauzeće 
površine duže od tri mjeseca, naknada će se 
obračunati u visini mjesečne cijene rezerviranog 
parkirališnog mjesta propisane posebnom 
odlukom, bez obzira na broj dana zauzeća 
parkirališta u razdoblju do mjesec dana. 

 …. 
U slučaju posebnih okolnosti gradonačelnik Grada 
Karlovca može posebnom odlukom odrediti 
drugačiji iznos naplate.“ 
….. 
 
Prepustiti odluku isključivo i samo 
Gradonačelniku, a ne Gradskom vijeću i 
demokratskoj raspravi put je ka pogodovanju i 
nepravednom favoriziranju, što nije ispravno. 
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Prijedlog:  
…. 
U slučaju posebnih okolnosti Gradsko vijeće  
Grada Karlovca može posebnom odlukom odrediti 
drugačiji iznos naplate.“ 

 Članak 3. kojim se dodaje članak 9.b 
…. 
Gradonačelnik može za ostale javne usluge i 
usluge od značaja za građane Grada Karlovca 
utvrditi drukčiji iznos i način plaćanja naknade za 
zauzeće javnih parkirališnih mjesta pod 
naplatom.“ 
…. 
Prepustiti odluku isključivo i samo 
Gradonačelniku, a ne Gradskom vijeću i 
demokratskoj raspravi put je ka pogodovanju i 
nepravednom favoriziranju, što nije ispravno. 
 
Prijedlog:  
…. 
Gradsko vijeće može za ostale javne usluge i 
usluge od značaja za građane Grada Karlovca 
utvrditi drukčiji iznos i način plaćanja naknade za 
zauzeće javnih parkirališnih mjesta pod 
naplatom.“ 

Ime i prezime osobe/a koja je sastavljala 
primjedbe i komentare ili osobe ovlaštene 
za zastupanje udruge, ustanove… 
 

za 

 
Vlasta Lendler – Adamec, dipl.ing.arh. 
vlasta@2-a.hr 

Datum dostavljanja 
 

16.01.2022. 

Jeste li suglasni da se ovaj obrazac s 
imenom/nazivom sudionika savjetovanja, 
obavi na internetskoj stranici Grada 
Karlovca? 

da 

Potpis 
 
 

 

 

Popunjeni obrazac s eventualnim prilogom zaključno sa 17.01.2022. god. dostavite na adresu 

elektronske pošte: elvira.rozic.maric@karlovac.hr i djurdjica.lisnjic@karlovac.hr  
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