
Na temelju članka 22. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" 

broj 9/2006.),Općinsko vijeće Općine Podturen na 16. sjednici održanoj,27.06.2007. godine, 

donijelo je 

ODLUKU o parkiranju i zaustavljanja vozila na području općine 

Podturen 

  

  

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom odlukom uređuju se uvjeti i pravila za zaustavljanje i parkiranje vozila na javno-

prometnim površinama općine Podturen, uvjeti i način zaustavljanja vozila radi opskrbe, 

premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila. 

Članak 2. 

Javno prometnim površinama u smislu ove odluke smatraju se državne, županijske, javne 

ceste i njihovi zaštitni pojasevi koji prolaze kroz pojedina naselja, lokalne ceste, ulice, putovi, 

prolazi, nogostupi, prečci, prilazi, trgovi, parkirališta, autobusna stajališta i pješačko-

biciklističke staze. 

Članak 3. 

Promet na javno-prometnim površinama iz članka 2. dopušten je svakom pod jednakim 

uvjetima u granicama propisanim zakonom. 

Članak 4. 

Za provođenje ove Odluke nadležan je Jedinstveni upravni odjel Općine Podturen, te 

policijska uprava Međimurske županije. 

II. PARKIRANJE I ZAUSTAVLJANJE 

Članak 5. 

Ne smije se parkirati vozila na nogostupu osim ako je na temelju odluke nadležnog tijela 

određeno korištenje nogostupa za te namjene. 

Način i uvjeti korištenja nogostupa za parkiranje vozila moraju biti označeni prometnim 

znakom i oznakom na nogostupu. 

Članak 6. 

Ne smije se zaustavljati i parkirati na tržnicama, osim za vozila opskrbe maximalno 30 

minuta. 

Članak 7. 

Zabranjuje se zaustavljanje i parkiranje teretnih vozila nosivosti veće od 3,5 t, priključnih 

vozila i autobusa, poljoprivrednih i građevinskih strojeva i mehanizacije na javno-prometnim 

i zelenim površinama na području Općine Podturen. 

Odredbe prethodnog stavka ne odnose se na vozila subjekata koji obavljaju komunalnu 

djelatnost u vrijeme obavljanja te djelatnosti, na vozila koja obavljaju utovar i istovar u skladu 

sa odredbama ove Odluke, te na autobuse na autobusnoj postaji. 

Članak 8. 



Za parkiranje teretnih vozila nosivosti preko 3,5 t, priključnih vozila i autobusa na privatnim 

posjedima unutar granica utvrđenih urbanističkim planom, a izvan industrijskih zona i zona 

male privrede potrebno je prethodno dobiti suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela. 

Članak 9. 

Jedinstveni upravni odjel će izdati suglasnost ako je od mjesta parkiranja utvrđenog kao 

buduće parkiralište najbliži stambeni objekt udaljen minimalno 70 m. 

Ako se unutar kruga 70 m nalazi stambeni objekt, potrebno je pribaviti suglasnost vlasnika tih 

stambenih objekata. 

U slučaju da je urbanističkim planovima planira, a još nije realizirana izgradnja stambenih 

objekata, Jedinstveni upravni odjel će izdati privremenu suglasnost. 

Bez suglasnosti odjela županijski odjel ne može izdati uporabnu dozvolu za obavljanje 

djelatnosti vozilima iz članka 8. ove Odluke. 

Članak 10. 

Sve fizičke i pravne osobe koje posjeduju parkirališni prostor iz članka 8., dužne su pribaviti 

Suglasnost Upravnog odjela sukladno člancima 8. i 9., najkasnije u roku od 30 dana od dana 

donošenja zaključka iz članka 11. ove odluke. 

Članak 11. 

Jedinstveni upravni odjel zaključkom će odrediti lokaciju na kojoj će biti moguće parkiranje 

teretnih i priključnih vozila te autobusa, kao i odrediti lokaciju za moguću izgradnju takvih 

parkirališta. 

Članak 12. 

Na javno-prometnim površinama ne smije se prati i popravljati vozila i poljoprivredni 

strojevi. 

Članak 13. 

Vlasnik vozila dužan je za vrijeme zimskih uvjeta premjestiti vozilo s javno-prometne 

površine kako vozilom ne bi ometao efikasnost organizacije čišćenja snijega. 

III. ZAUSTAVLJANJE VOZILA RADI OPSKRBE 

Članak 14. 

Utovar i istovar iz motornih vozila za opskrbu vrši se u pravilu na za tu namjenu označenim 

mjestima. 

Vozilo mora biti zaustavljeno tako da ne ometa sudionike u prometu. 

Članak 15. 

Ne smije se odlagati roba na javno-prometnim površinama, osim za vrijeme trajanja istovara i 

utovara. 

IV. PARKIRALIŠTA 

Članak 16. 

Parkiralište, odnosno mjesto dozvoljeno za parkiranje vozila je dio javno-prometne površine 

određene za parkiranje, odnosno dio javno-prometne površine označene odgovarajućom 

prometnom signalizacijom. 

Članak 17. 

Na kojim mjestima i pod kojim uvjetima se mogu parkirati vozila na javno-prometnim 

površinama općine određuje Jedinstveni upravni odjel uz prethodnu usuglašavanje s 



Policijskom upravom međimurske županije, polazeći od zakonskih propisa i odluka 

općinskog vijeća i poglavarstva općine Podturen. 

Članak 18. 

Općinsko poglavarstvo može prostorno i vremenski ograničiti parkiranje za sve ili samo za 

pojedine vrste vozila. 

Članak 19. 

Na parkirališta se može uvesti naplata parkiranja. 

Općinsko poglavarstvo određuje svojim zaključkom: 

- parkirališta na kojima se uvodi naplata 

- visina naknade za parkiranje. 

- organizaciju službe naplate. 

Članak 20. 

Poslove premještanja nepropisno zaustavljenih i parkirnih vozila Općinsko poglavarstvo može 

povjeriti pravnim i fizičkim osobama. 

Odnosi između Općinskog poglavarstva i pravne ili fizičke osobe, iz prethodnog stavka, 

uređuju se ugovorom. 

Članak 21. 

Vozila koja su zaustavljena ili parkirana suprotno oznakama na kolniku ili prometnom znaku 

kojim su određeni način i uvjeti parkiranja, a time smanjuju protočnost ili sigurnost motornog 

ili pješačkog prometa, kao i vozila koja su bez odobrenja zaustavljena ili parkirana na 

parkirališnim mjestima rezerviranim za vozila invalida, bit će premještena o trošku vlasnika 

Tokom javnih priredbi i drugih aktivnosti organizator je dužan osigurati javni red i mir te 

sigurnost u prometu. 

Članak 22. 

Premještanje nepropisno parkiranih vozila određuje ovlaštena osoba Policijske uprave 

Međimurske. 

Troškovi premještanja i čuvanja vozila snosi vlasnik. 

U slučaju nepropisno parkiranih vozila na nogostupu, nalog za premještanje vozila može dati i 

komunalni redar. 

Članak 23. 

Visinu troškova premještanja vozila, kao i mjesto na koje će vozilo biti premješteno, uređuje 

Jedinstveni upravni odjel. 

V. UKLANJANJE TEHNIČKI NEISPRAVNIH VOZILA 

Članak 24. 

Tehnički neispravna, neregistrirana i vozila bez tablica, vlasnik je dužan bez odlaganja 

ukloniti s javno-prometne površine, o svom trošku. 

Ukoliko vlasnik ne ukloni vozilo, ovlaštena osoba Policijske uprave, odnosno Komunalni 

redar izdat će nalog za premještanje vozila. 

VI. NADZOR 

Članak 25. 

Nadzor nad provođenjem ove Odluke i propisa donesenih temeljem ove Odluke obavlja 

Jedinstveni upravni odjel u suradnji s Policijskom upravom Međimurske županije. 



VII. KAZNENE ODREDBE 

Članak 26. 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna 

osoba: 

- ako postupi protivno odredbama članka 5., 6., 7.(stavak 1), 8., 10., 12., 13., 14., 15. i 24. ove 

odluke. 

Za prekršaje iz prethodnog stavka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 

500,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi. 

Članak 27. 

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba: 

- ako postupi protivno odredbama članka 5., 6., 7.(stavak 1), 8., 10., 12., 14., 15., i 24., ove 

Odluke. 

Članak 28. 

Komunalni redar može na licu mjesta naplatiti globu fizičkoj osobi u iznosu od 200,00 kuna 

za prekršaj iz članka 5., 6., 7.,(stavak 1), 8., 12., 13., 14., 15. i 24. ove Odluke. 

Protiv osoba koje su platile globu iz prethodnog stavka ovog članka komunalnom redaru, 

neće se pokretati prekršajni postupak. 

Članak 20. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske 

županije". 
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