Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa
na cestama (NN RH 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15), članka 49.
Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 1/14, 1/18, 3/18 –
proč. tekst, 1/20) i članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl.
Grada Čakovca 10/09), gradonačelnik Grada Čakovca je na svom 15. stručnom
kolegiju održanom 8. listopada 2020., donio sljedeći

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području
Grada Čakovca
Članak 1.
U Pravilniku o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca (Sl. gl. Grada
Čakovca 1/16, 3/16, 5/16, 3/17 i 1/19) u članku 6. stavak 3., u II. Kategoriji broj
parkirališnih mjesta „448“ se mijenja u broj „429“, a broj „19“ se mijenja u broj „20“.
Članak 2.
U članku 6. stavak 3. Pravilnika, u III. Kategoriji, iza riječi „MTČ-a“ brišu se riječi
„Ulica Ljudevita Gaja“, a iza riječi „Japa“ brišu se riječi „i Ulica Lavoslava Ružičke“.
Broj parkirališnih mjesta „684“ mijenja se u broj „624“, a broj „18“ mijenja se u
broj „16“.
Članak 3.
U članku 6. stavak 3. Pravilnika, u IV. Kategoriji, iza riječi „nadvožnjaka“ briše
se točka i stavlja se zarez te se dodaju riječi „Ulica Ljudevita Gaja i Ulica Lavoslava
Ružičke“.
Broj parkirališnih mjesta „472“ se mijenja u broj „549“, a broj „41“ mijenja se u
broj „43“.
Članak 4.
U članku 6. stavak 3. Pravilnika, u „S“ kategoriji parkirališta, iza riječi „GOLUBTEAM“ dodaju se riječi „Ulica A. Schulteissa, parkiralište uz poslovno-stambenu
zgradu TEAM te nasuprot njega bočno parkiralište uz barake bivše GK Međimurje
Visokogradnje do okomitog parkirališta (proširenja) u Ulici J. Kozarca i Ulica 17. rujna
1991.“.
Broj parkirališnih mjesta „350“ mijenja se u broj „406“, a broj „13“ mijenja se u
broj „20“.
Članak 5.
U članku 19. Pravilnika, iza alineje „Ulica F. Punčeca (uz prometnicu ispred
stambeno-poslovne zgrade GOLUB-TEAM)“ briše se točka te se stavlja zarez i dodaju
se nove alineje:
„- Ulica A. Schulteissa,
- parkiralište uz poslovno-stambenu zgradu TEAM te nasuprot njega bočno parkiralište
uz barake bivše GK Međimurje Visokogradnje do okomitog parkirališta (proširenja) u
Ulici J. Kozarca,
- Ulica 17. rujna 1991.“
Članak 6.
U članku 20. stavak 1. Pravilnika iza riječi „obilježena“ dodaje se riječ
„stanarskim“, a iza riječi „godišnjim“ dodaju se riječi „i polugodišnjim“.
Iza članka 20. stavka 2. Pravilnika dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„Stanar ima pravo kupiti stanarsku polugodišnju parkirališnu kartu za „S“
kategoriju parkirališta (stanarsku) u ulici u kojoj stanuje i to:
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- za drugo, treće i svako sljedeće osobno vozilo po cijeni od 500,00 kn.“
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.
Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
„Korisnik poslovnog prostora ima pravo kupiti stanarsku polugodišnju
parkirališnu kartu za „S“ kategoriju parkirališta (stanarsku) za osobno vozilo u
ulici u kojoj obavlja poslovnu djelatnost po cijeni od 500,00 kn.“
Članak 7.
U članku 21. stavak 1. Pravilnika, ispred riječi „Godišnja“ dodaje se riječ
„Stanarska“, riječ „Godišnja“ zamjenjuje se riječju „godišnja“, a iza nje se dodaju riječi
„i polugodišnja“, riječ „mora“ mijenja se u riječ „moraju“, a riječ „godina“ se briše i
umjesto nje se dodaju riječi „razdoblje važenja“.
U stavku 2. istog članka iza riječi „godišnje“ dodaju se riječi „ i polugodišnje“, u
alineji „i karte tirkizne boje - za parkiralište ispred stambene zgrade POS-a u Ulici
Stjepana Radića.“ briše se riječ „i“, a umjesto točke na kraju te alineje se stavlja zarez
i dodaju se nove alineje:
„- karte sive boje - za stanare i korisnike poslovnih prostora Ulice F. Punčeca (uz
prometnicu ispred stambeno-poslovne zgrade GOLUB-TEAM),
- karte ljubičaste boje za stanare i korisnike poslovnih prostora Ulice A. Schulteissa i
parkirališta uz poslovno-stambenu zgradu TEAM te nasuprot njega bočnog parkirališta
uz barake bivše GK Međimurje Visokogradnje do okomitog parkirališta (proširenja) u
Ulici J. Kozarca,
- karte tirkizne boje - za stanare i korisnike poslovnih prostora Ulice 17. rujna 1991.“
U stavku 3. istog članka iza riječi „godišnjom“ dodaju se riječi „ i polugodišnjom“.
U stavku 4. istog članka iza riječi „Godišnje“ dodaju se riječi „i polugodišnje“.
U stavku 5. istog članka iza riječi „istaknutu“ dodaje se riječi „stanarsku“, iza
riječi „godišnju“ dodaju se riječi „i polugodišnju“, iza riječi „bez godišnje“ dodaju se riječi
„ili polugodišnje“, a iza riječi „mjesečne karte“ dodaju se riječi „bijele boje“.
Članak 8.
U naslovu ispred članka 22. Pravilnika, iza riječi „DNEVNE,“ dodaje se riječ
„DVOTJEDNE,“ a iza riječi „MJESEČNE“ dodaje se riječ „POLUGODIŠNJE“.
U stavku 2. članka 22. Pravilnika iza riječi „koristiti“ dodaje se riječ „dvotjedne,“,
a iza riječi „mjesečne“ dodaje riječ „polugodišnje“.
U stavku 3. članka 22. Pravilnika riječi „Tri su“ se brišu, a riječ „vrste“ zamjenjuje
se riječju „Vrste“, iza koje se dodaje riječ „dvotjednih,“ iza riječi „mjesečnih“ dodaje se
riječ „polugodišnjih“, a iza riječi „parkirališta“ dodaje se riječ „su“.
U istom stavku, u podstavku a) iza riječi „godišnju“ briše se riječ „odnosno“, te
se dodaju riječi „1.500,00 kn za polugodišnju,“, a iza riječi „mjesečnu“ dodaju se riječi
„odnosno 150,00 kn za dvotjednu“,
U istom stavku, u podstavku b) iza riječi „godišnju,“ dodaju se riječi „1.000,00 kn za
polugodišnju,“,
U istom stavku, u podstavku c) iza riječi „godišnju,“ dodaju se riječi „500,00 kn za
polugodišnju,“.
Članak 9.
U članku 23. stavku 1. Pravilnika ispred riječi „Mjesečne“ dodaje se riječ
„Dvotjedne,“ riječ „Mjesečne“ se mijenja u riječ „mjesečne,“, a iza nje se dodaje riječ
„polugodišnje“.
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U članku 23. stavku 3. Pravilnika ispred riječi „Mjesečna“ dodaje se riječ
„Dvotjedna ili,“ riječ „Mjesečna“ se mijenja u riječ „mjesečna“, a iza riječi „ili“ dodaju se
riječi „polugodišnja ili “.
Članak 10.
U članku 24. Pravilnika ispred riječi „Mjesečna“ dodaje se riječ „Dvotjedna,“, riječ
„Mjesečna“ se mijenja u riječ „mjesečna,“ iza koje se dodaje riječ „polugodišnja,“, riječ
„obilježje“ zamjenjuje se rječju „grb“, iza riječi „Čakovca“ brišu se riječi „(ime i grb)“,
riječ „naziv“ zamjenjuje se rječju „logo“, iza koje se dodaju riječi „oznaka P“, iza riječi
„naziv pravne osobe“ brišu se riječi „i sjedište odnosno prezime i ime fizičke osobe s
adresom prebivališta“, a dodaju se riječi „kojoj se izdaje parkirališna karta, ukoliko
pravna osoba zatraži da naziv iste bude istaknut na parkirališnoj karti “, iza riječi „broj“
briše se zarez, a riječi „godinu i mjesec“ zamjenjuju se riječju „i razdoblje“.
Članak 11.
U članku 25. stavku 1. Pravilnika iza riječi „Korisnik“ dodaje se riječ „dvotjedne,“
a iza riječi „mjesečne“ stavlja se zarez te se dodaje riječ „polugodišnje,“.
U članku 25. stavku 2. Pravilnika iza riječi „s“ dodaje se riječ „dvotjednom,“ a iza
riječi „mjesečnom“ stavlja se zarez te se dodaje riječ „polugodišnjom,“.
Članak 12.
Ostale odredbe Pravilnika ostaju na snazi.
Članak 13.
Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost izdati pročišćeni
tekst Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Grada Čakovca.
KLASA: 022-05/20-01/28
URBROJ: 2109/2-01-20-03
Čakovec, 8. listopad 2020.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc. ing. comp.
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