
Članak 2.

 Javna parkirališta svrstavaju se u jednu zonu.

 Oznaka za I zonu je crvena boja,

 Ulice i lokacije koje ulaze u sustav naplate i kontrole 
parkiranja u (I) zoni su:
 • Ulica Nikole Tesle
 • Trg Stjepana Radića
 • Ulica bana Ivana Karlovića
 • Ulica 30.  svibnja  1990.
 • Budačka ulica
 • Kaniška ulica  
 • Trg Alojzija Stepinca
 • Ulica popa Nikole Mašića
 • Ulica popa Frana Biničkog
 • Ulica Žakana Broza
 • Ulica Frana Kurelca
 • Ulica Dr. Ante Starčevića
 • Mlinarska ulica
 • Smiljanska ulica
 • Ulica Senjskih žrtava

VREMENSKO OGRANIČENJE TRAJANJA I 
NAPLATE PARKIRANJE

Članak 3.

 Za parkiranje na javnim parkiralištima plaća se 
naknada radnim danom od 7:00 do 16:00 sati, a 
subotom od 8:00 do 12:00 sati. Naknada za parkiranje 
na javnim parkiralištima ne plaća se nedjeljom i 
blagdanom.

Članak 4.

 Naplata parkiranja u I  ZONI  provoditi će se bez 
vremenskog ograničenja i s vremenom tolerancije od 
15 minuta.

Članak 5.

 Na povlaštene parkirališne karte ne primjenjuje se 
vremensko ograničenje trajanja parkiranja.

CIJENE PARKIRALIŠNIH KARATA

Članak 6.

 Cijena parkirališne karte za pojedinu zonu određuje 
se kako slijedi:
 - u I zoni parkiranje u trajanju od trenutka izdavanja 
  parkirališne karte do istog vremena u prvom 
  sljedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje 
  27,00 kuna;
 - u I zoni parkiranje u trajanju do 60 minuta 3,00 
  kuna;

Članak 7.

 Cijena mjesečne povlaštene parkirališne karte za 
stanare (fizičke osobe) s prebivalište u zonama naplate 
parkiranja određuje se za pojedinu zonu naplate kako 
slijedi:
 - u I zoni 40,00 kuna

Članak 1.

 Gradonačelnik Grada Gospića razmotrio je zahtjev 
trovačkog društva Komunalac Gospić d.o.o., Gospić za 
davanje prethodne suglasnosti na Cjenik usluga iz 
komunalne djelatnosti za upravljanje teniskim terenima 
na području Grada Gospića. 

Članak 2.

 Daje se prethodna suglasnost trgovačkom društvu 
Komunalac Gospić d.o.o., Gospić na Cjenik usluga iz 
komunalne djelatnosti za upravljanje teniskim terenima 
iz članka 1. ovog Zaključka s primjenom od 20. srpnja 
2016. godine.
 

Članak 3.

 Cjenik iz članka 2. pod oznakom Ur. broj: 232/1-
2016, od 17. srpnja 2016. godine prilaže se i sastavni je 
dio ovog Zaključka.  

Članak 5.

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

Klasa: 430-02/16-01/1
Ur broj: 2125/01-02-16-02
Gospić, 20. srpnja 2016. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 49. Statuta Grada Gospića 
("Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 07/09, 5/10, 
7/10, 1/12, 02/13, 3/13 - pročišćeni tekst i 7/15), članka 
5. stavka 1. točke 6. Zakona o sigurnosti prometa na 
cestama ("Narodne novine" br. 67/08, 48/10, 74/11, 
80/13, 158/13, 92/14 i 64/15)  i članka 20. Odluke o 
organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na 
javnim otvorenim parkiralištima Grada Gospića, 
Gradonačelnik Grada Gospića dana 8.7.2016. godine 
donosi 

PRAVILNIK
o korištenju javnih parkirališta

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 Ovim se Pravilnikom određuju parkirališne zone, 
vremensko ograničenje trajanja i naplate parkiranja, 
cijene parkirališnih karata i način korištenja povlaštenih 
parkirališnih karata na javnim parkiralištima s naplatom 
(u daljnjem tekstu: javna parkirališta) na području 
Grada Gospića.
 Sastavni dio ovog Pravilnika je Prometni elaborat o 
organizaciji parkiranja na području Grada Gospića 
Klasa: 340-01/16-01/4,  Ur. broj: 2125/01-04-16-01 kao 
i prethodna suglasnost MUP-a Policijske uprave Ličko-
senjske, broj: 511-04-03/04-3739/3-2016, od 30. lipnja 
2016.
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Članak 15.

 Pravo na povlaštenu kartu temeljem ovog Pravilnika 
moga ostvariti stanari zgrada koje su s Gradom 
usuglasili granice zemljišta za redovitu uporabu 
zgrada.
 
 Gradonačelnik može na zahtjev stranke uz pisano 
obrazloženje, iz socijalnih, zdravstvenih i sličnih 
razloga pojedinačno odobriti promjenu kategorije prava 
na parkirnu kartu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

 Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u 
"Službenom vjesniku Grada Gospića".

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 nanciranja 
i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće 
dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 
26/15) Gradonačelnik Grada Gospića dana    13. lipnja 
2016. godine donosi

IZMJENE GODIŠNJEG PLANA RASPISIVANJA 
JAVNIH POZIVA GRADA GOSPIĆA ZA 

SUFINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I 
MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE ZA 

2016. GODINU

I

 U Godišnjem planu raspisivanja javnih poziva 
Grada Gospića za sunanciranje programa, projekata i 
manifestacija koje provode udruge za 2016. godinu 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 01/2016), u točki 
II "Prilog 1." zamjenjuje se novim prilogom "Prilog 1.", 
koji čini sastavni dio ovog akta.

II

 Ove Izmjene stupaju na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 402-07/16-01/01
Urbroj: 2125/01-02-16-02
Gospić, 13. lipnja 2016. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

Članak 8.

 Cijena mjesečne povlaštene parkirališne karte za 
fizičke osobe koje imaju status HRVI i prebivalište na 
području obuhvata parkirališne zone Grada Gospića 
naplata parkiranja određuje se kako slijedi:
 - u I  zoni 30,00 kuna.

 Na mjestima koja su obilježena za parkiranje vozila 
invalida, može se parkirati bez naknade, ako je vozilo 
prilagođeno da njime upravlja osoba čiji su ekstremiteti 
bitni za upravljanje oštećeni, a vozilo je sukladno 
Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, obilježeno 
posebnim znakom sukladno važećem Pravilniku o 
znaku pristupačnosti (NN 78/08 i 87/14)

Članak 9.

 Cijena mjesečne povlaštene parkirališne karte za 
fizičke osobe koje su zaposlene u zonama naplate 
parkiranja naplata parkiranja određuje se kako slijedi:
 - u I. zoni 90,00 kuna

Članak 10.

 Cijena mjesečne povlaštene parkirališne karte za 
fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost u 
zonama naplate parkiranja određuje se za pojedinu 
zonu naplate kako slijedi:
 - u I  zoni 130,00 kuna

Članak 11.

 Cijena mjesečne povlaštene parkirališne karte za 
pravne osobe koje imaju sjedište ili koriste poslovni 
prostor u zonama naplate parkiranja određuje se za 
pojedinu zonu naplate kako slijedi:
 - u I  zoni 180,00 kuna

Članak 12.

 Cijena mjesečne komercijalne  parkirališne karte za 
fizičke osobe određuje se za pojedinu zonu naplate 
kako slijedi:
 - u I  zoni 300,00 kuna

Članak 13.

 Cijena mjesečne komercijalne parkirališne karte za 
pravne osobe određuje se za pojedinu zonu naplate 
kako slijedi:
 - u I  zoni 500,00 kuna

Članak 14.

 Povlaštena parkirališna karta izdaje se najduže do 
12 mjeseci (godišnja povlaštena parkirališna karta).
 U svim navedenim cijenama za parkiranje uračunat 
je i pripadajući PDV.
 Ukoliko se kupuje karta za 6 mjeseci odobrava se 
popust od 10%, a na kupljenu godišnju kartu odobrava 
se popust od 20%.
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