
 

 

OPĆINA  BAŠKA 

objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga 

 

ODLUKE 

o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine Baška 

 

 

Pravna osnova: članak 5. stavak 1. 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)  

Predlagatelj:  Općinski načelnik (članak 40. Statuta Općine Baška – SNPGŽ br. 12/13,  31/15,  

   27/17, 04/18) 

 

Obrazloženje: Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18) „usluge 

parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama“ određene su kao uslužna komunalna 

djelatnost, a obavljanje koje je, Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Baška 

(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 37/18), Općinsko vijeće Općine Baška povjerilo TD 

Baška d.o.o..  

U članku 25. Odluke o uređenju prometa („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 16/11, 

08/12, 11/12, 24/15), navedene su javno-prometne površine određene za parkiranje i zaustavljanje vozila 

(javna parkirališta), a među kojima nije navedena „nova“ površina na kojoj se planira organizirati naplatno 

parkiralište - proširenje Zaobilaznice, dio k.č. br. 4111 k.o. Baška – nova, pa se ista uvrštava u Odluku, kako 

bi se isto moglo i sprovesti. 

U pretposljednjem stavku točke 1. članka 25. stavak 1. Odluke o uređenju prometa, uređuje se da se na svim 

navedenim javno-prometnim površinama može, ali i ne mora, organizirati naplata i kontrola naplate 

parkiranja, što, među ostalim, ovisi i o kapacitetima i mogućnostima društva. 

Člankom 2. nacrta prijedloga, donošenjem istoga akta izvan snage se stavlja Odluka o uvjetima i načinu 

parkiranja, organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih parkirališta, te blokiranju, deblokiranju, 

premještanju i čuvanju vozila na području mjesta Baška („Službene novine“ Primorsko-goranske broj 15/12, 

12/13, 11/14, 17/14, 24.15), koja ogromnim dijelom uređuje način i uvjete pružanja usluge parkiranja, što bi, 

u budućnosti, trebalo biti predmet općih uvjeta, koje, uz suglasnost Općinskog vijeća, donosi TD Baška 

d.o.o., kome je obavljanje djelatnosti povjereno. 

 

Sjednica Općinskog vijeća Općine Baška, na kojoj će se razmatrati prijedlog akta, planira se održati u drugoj 

polovini travnja 2019. godine. 

 

Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju: 

 

26. ožujka 2019. godine – do 05. travnja 2019. godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NACRT PRIJEDLOGA AKTA 

 

Temeljem članka 5. stavak 1. 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), članaka 13. i 29. Statuta Općine Baška („Službene novine 

Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici 

održanoj __________________ godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine Baška 

 

Članak 1. 

U Odluci o uređenju prometa na području Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 

broj 16/11, 08/12, 11/12, 24/15), u članku 25. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi: 

„1. naselje Baška: 

1.1. parkiralište „Gruh“, 

1.2. parkiralište „suha marina“, 

1.3. proširenje Zaobilaznice, dio k.č. br. 4111 k.o. Baška – nova, 

1.4. predio naselja Zarok, uz Velu plažu, asfaltirani dio prema pročistaču, 

1.5. lijevo od mosta za naselje Zarok, uz Velu riku u pravcu Aqua-guna, 

1.6. poslije mosta za naselje Zarok, s lijeve strane uz CS, 

1.7. Ulica Prilaz kupalištu: 

• lijeva strana, od T.S. Zablaće do Ulice Emila Geistlicha, 

• desna strana, uz nogometno igralište, od T.S. Zablaće do Ulice Emila Geistlicha, 

1.8. Ulica Emila Geistlicha, desna strana: 

• uz nogometno igralište, od križanja iste ulice s Ulicom Prilaz kupalištu do Ulice Put Zablaća, 

• ispred Celjskog odmarališta, 

1.9. Frankopanska ulica, lijeva strana, uz hotel „Corinthia II“, 

1.10. parkiralište kod Doma kulture, 

1.11. parkiralište kod stare pošte, 

1.12. Ulica Zdenke Čermakove, lijeva strana, u pravcu od kućnog broja 22 prema kućnom broju 2. 

Na svim javno-prometnim površinama iz točke 1. može se organizirati naplata i kontrola naplate 

parkiranja. 

Ulica kralja Zvonimira, desna strana, od Ulice Prilaz kupalištu do stepeništa za Ulicu Emila 

Geistlicha, određuje se vremenski ograničeno parkiranje u trajanju od najviše 30 minuta, a nadzor 

pridržavanja ograničenja obavlja prometni redar i pripadnici prometne jedinice mladeži.“ 

 

Članak 2. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji, uređenju 

i načinu naplate javnih parkirališta, te blokiranju, deblokiranju, premještanju i čuvanju vozila na području 

mjesta Baška („Službene novine“ Primorsko-goranske broj 15/12, 12/13, 11/14, 17/14, 24.15). 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske 

županije“. 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Baška,  

 

 

OIPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA 

 



 

        Predsjednica 

 

        Tanja Grlj 

 

 

 


