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SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE ROGOZNICA

168.
Na temelju članaka 30. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“, broj, 68/18 i 110/18) i
članka 29. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 5/09, 5/13 i 13/13pročišćeni tekst te „Službeni vjesnik Općine
Rogoznica,“, broj 2/18 i 2/20), Općinsko vijeće Općine
Rogoznica, na 18. sjednici od 17. prosinca 2020.
godine, donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog Općih uvjeta isporuke
komunalne usluge parkiranja na
uređenim javnim površinama
I. Daje se prethodna suglasnost isporučitelju usluge
trgovačkom društvu Škovacin d.o.o. Rogoznica na
Prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge na
parkiranja na uređenim javnim površinama, od 03.
prosinca 2020. godine.
II. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Općine Rogoznica“.
KLASA: 363-10/20-10/6
URBROJ: 2182/12-01/20-2
Rogoznica, 17. prosinca 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNICA:
Ivana Lovrić,v.r.

169.
Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. Zakona o
sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ , broj
67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15,
108/17, 70/19, 42/20), čl. 24., 25., 30., 33., 34., 55., 59.,
60., 61., 133., Zakona o komunalnom gospodarstvu
(„Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, 32/20), Odluke
o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
trgovačkom društvu Škovacin d.o.o. („Službeni vjesnik
Općine Rogoznica“, broj 3/19) i članka 29. Statuta
Općine Rogoznica ("Službeni vjesnik Šibenskokninske Županije", broj 9/09, 5/13, 13/13 – pročišćeni
tekst te „Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 2/18
i 2/20), uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih
poslova, Policijske uprave Šibensko – kninske, Broj:
511-13-01-UP/I-581/20.D.P.,Općinsko vijeće Općine
Rogoznica, na 18. sjednici, od 17. prosinca 2020.
godine, donosi

21. prosinca 2020.

ODLUKU
o izmjenama Odluke o organizaciji,
načinu naplate i kontrole parkiranja
na području Općine Rogoznica
Članak 1.
U Odluci o organizaciji, načinu naplate i kontrole
parkiranja na području Općine Rogoznica („Službeni
vjesnik Općine Rogoznica“, broj 3/19) Članak 5.
mijenja se i glasi:
„Djelatnost organiziranog parkiranja obavlja se na
javnim parkiralištima po zonama:
ZONA 1.
a) Obala kneza Domagoja (od novog trga na Obali
kneza Domagoja do kafića „Zmajevo oko“)
b) Jadranska ulica (ispred trgovine „Bobis“, trgovine
„Studenac“ i trgovine „Konzum“) i
c) Ulica Miline od kružnog toka do skretanja u
Ražanjsku ulicu.
ZONA 2.
Sva ostala parkirna mjesta u mjestu Rogoznica:
e) Miline – izvan 1. zone
f) Obala kneza Domagoja – izvan 1. zone
g) Put Podglavičkih žrtava,
h) Obala Hrvatske mornarice,
i) Ulica don Ivana Jurčeva,
j) Jadranska ulica – izvan 1. zone,
k) Zadarska ulica
l) Trogirska ulica.“
Članak 2.
Članak 9. A) mijenja se i glasi:
A) „Ugovor o korištenju jednoga parkirališnog mjesta
na javnom parkiralištu uz korištenje satne karte sklapa
se po cijeni satne karte kako slijedi:
ZONA 1.
od 6:00 – 24:00 sati 8,00 kn/h
ZONA 2.
od 6:00 – 24:00 sati 6,00 kn/h
Zadržavanje vozila u mirovanju je bez vremenskog
ograničenja, samo uz plaćenu uslugu korištenja
parkirališta.“
Članak 3.
Članak 11. mijenja se i glasi:
„Ugovor o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na
javnom parkiralištu u periodu uz korištenje višesatne
karte u punom trajanju sklapa se po cijeni višesatne
karte u punom trajanju kako slijedi:
ZONA 1 – 156,00 kune
ZONA 2 – 120,00 kuna
Cijena višesatne karte u punom trajanju dobije se
umnoškom cijene parkiranja u određenoj zoni i
naplatnih sati u jednom kalendarskom danu, uvećano za
iznos od 12,00 kn (naknada za izdavanje višesatne
parkirališne karte).“

21. prosinca 2020.
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Članak 4.
Članak 14. mijenja se i glasi:
„Ugovor o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na
javnom parkiralištu u periodu uz korištenje dnevne
karte u punom trajanju sklapa se po cijeni dnevne karte u
punom trajanju kako slijedi:
ZONA 1 – 144,00 kune
ZONA 2 – 108,00 kuna
Cijena dnevne karte dobije se umnoškom cijene
parkiranja u određenoj zoni i naplatnih sati u jednom
kalendarskom danu, a važi od trenutka kupnje do istog
vremena u sljedećem danu.
Uprava parkirališta zadržava pravo da ograniči ili
onemogući prodaju dnevnih karata u ZONI 1 i da u
potpunosti ukloni vozila na dane održavanja javnih
događanja, svečanosti i manifestacija, ukoliko ista
ometanju održavanje tih događanja.“
Članak 5.
Članak 15. mijenja se i glasi:
„Korisnik javnog parkirališta, u slučaju da ostvaruje
uvjete iz članka 16., 17. i 18. ima pravo kupiti
povlaštenu parkirališnu kartu, odnosno tjednu,
desetodnevnu ili sezonsku parkirališnu kartu, na
blagajni Upravitelja parkirališta. Kupnja tjedne,
desetodnevne ili sezonske parkirališne karte
podrazumijeva izdavanje elektronske karte u
nematerijaliziranom obliku i računa za istu.
Tjedna, desetodnevna i sezonska parkirališna karta
može poslužiti samo za vozilo pripadajuće registarske
oznake za koje je izdana i vrijedi samo za ZONU 2.“
Članak 6.
Članak 16. mijenja se i glasi:
„Korisnici koji imaju prijavljeno prebivalište ili
boravište na području Općine Rogoznica, posjeduju /
koriste
stambenu nekretninu na području Općine Rogoznica
najkraće 30 dana neprekinuto, kao i zaposlenici na
području Općine Rogoznica imaju pravo kupnje
sezonske karte po povlaštenoj cijeni.
Ugovor o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na
javnom parkiralištu sklapa se po cijeni povlaštene
sezonske parkirališne karte kako slijedi:
ZONA 2 – 500,00 kuna i vrijedi od dana kupnje do
30.09. iste kalendarske godine.
Osoba koja ostvaruje pravo na povlaštenu parkirališnu
kartu obvezna je Upravitelju parkirališta dati na uvid
isprave kojima dokazuje postojanje uvjeta za izdavanje
povlaštene parkirališne karte i važeću prometnu
dozvolu.
Ako Korisnik povlaštene parkirališne karte za vrijeme
njezinoga važenja promijeni vozilo za koje je karta
izdana, iz razloga koji onemogućuju nastavak korištenja
vozila za koje je karta prvobitno kupljena, primjerice u
slučaju kvara vozila, o čemu je potrebno dostaviti dokaz
na uvid, Upravitelj parkirališta izvršiti će, na zahtjev
Korisnika, zamjenu registracijske oznake povlaštene
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parkirališne karte na ime istog Korisnika. Takva
povlaštena karta vrijedi do isteka roka na koji je izdana.
Zamjena registracijskih oznaka povlaštene karte može
se izvršiti bez dodatne naknade jednokratno. Ako
Korisnik parkirališta koristi povlaštenu parkirališnu
kartu suprotno odredbama ove Odluke, smatra se da
nema povlaštenu parkirališnu kartu.“
Članak 7.
Članak 20. mijenja se i glasi:
„Na javnim parkiralištima mogu se davati na uporabu
rezervirana parkirališna mjesta, i to isključivo u ZONI
2, u ulicama Trogirska, Zadarska i Don Ivana Jurčeva.
Za rezervirana parkirališna mjesta plaća se naknada.
Pravo na korištenje rezerviranih parkirališnih mjesta
ostvaruju:
- sve fizičke, pravne osobe, iznajmljivači turističkog
smještaja koji se nalazi isključivo u ulicama na Otoku,
i obrti čije je prebivalište ili sjedište isključivo u ulicama
na Otoku, u starom dijelu mjesta Rogoznica, uz plaćanje
naknade u iznosu od 1.500,00 kuna.
Rezervacija parkirališnog mjesta s iznosom naknade od
1.500,00 kuna vrijedi od 15.05. do 30.09., odnosno od
dana sklapanja Ugovora o najmu do 30.09. iste
kalendarske godine.“
Članak 8.
Ova Odluka i sve njezine odredbe stupaju na snagu
osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Općine Rogoznica“, a primjenjuje se od 15. svibnja
2021. godine.
KLASA: 363-10/20-10/5
URBROJ: 2182/12-01/20-4
Rogoznica, 17. prosinca 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNICA:
Ivana Lovrić,v.r.

170.
Na temelju članka 6. Uredbe o postupku davanja
koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
(«Narodne novine», broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i
članka 29. Statuta Općine Rogoznica («Službeni
vjesnik Šibensko – kninske Županije», broj 9/09, 5/13,
13/13 – pročišćeni tekst i „Službeni vjesnik Općine
Rogoznica“, broj 2/18 i 2/20), Općinsko vijeće Općine
Rogoznica, na 18. sjednici od 17. prosinca 2020.
godine, donosi

