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(5)	Dnevna	karta	s	nalogom	za	plaćanje	ostavljena	
na	način	iz	stavka	4.	ovoga	članka	smatra	se	uredno	do-
stavljenom	i	kasnija	oštećenja	ili	uništenja	ne	utječu	na	
valjanost	dostavljanja	i	ne	odgađaju	plaćanje.

Članak	13.
(1)	Ako	korisnik	javnog	parkirališta	ne	plati		dnevnu	

kartu	s	nalogom	za	plaćanje	u	roku	iz	članka	12.	stavka	
4.	ove	Odluke,	osim	iznosa	dnevne	karte,	dužan	 je	na-
doknaditi	 i	 stvarne	 troškove	organizatoru	parkiranja	 sa	
zakonskim	zateznim	kamatama	od	dana	njihova	nastanka,	
na	što	će	ga	se	u	nalogu	upozoriti.

(2)	Ako	 korisnik	 javnog	 parkirališta	 ne	 podmiri	
obveze	 iz	 stavka	 1.	 ovoga	 članka	 u	 danim	 rokovima,	
organizator	parkiranja	pokrenut	ce	protiv	njega,	a	u	svoje	
ime	i	za	svoj	račun,	postupak	pred	nadležnim	tijelom.

III.	MJESEČNA	I	GODIŠNJA	PARKIRALIŠNA	
KARTA	

Članak	14.
(1)	Pravne	i	fizičke	osobe	mogu	koristiti	mjesečne	i	

godišnje	parkirališne	karte.	
(2)	Godišnju	i	mjesečnu	parkirališnu	kartu	izdaje	

organizator	parkiranja,	te	se	iste	mogu	koristiti	samo	za	
vozilo	za	koje	su	izdane.

	(3)	Korisnik	javnog	parkirališta	može	kupiti		mje-
sečnu	odnosno	 godišnju	 parkirališnu	 kartu	 na	 blagajni	
organizatora	parkiranja.

(4)	Naplata	mjesečne	parkirališne	karte	na		blagajni	
organizatora	parkiranja	podrazumijeva	istodobno	plaćanje	
i	preuzimanje	parkirališne	karte.	

Članak	15.
Mjesečna	i	godišnja	parkirališna	karta	ima	obilježja	

općine	–	grb,	naziv	osobe	kojoj	 je	parkiralište	dano	na	
upravljanje,	registarski	broj	vozila	za	koji	se	izdaje	karta,	
serijski	broj	i	oznaku	vremena	važenja	karte.	

Članak	16.
(1)	Mjesečnu,	odnosno	godišnju	parkirališnu	kartu	

korisnik	je	dužan	istaknuti	ispod	prednjeg	vjetrobranskog	
stakla.	

(2)	Mjesečna	parkirališna	karta	vrijedi	mjesec	dana	
od	dana	izdavanja.	

(3)	Godišnja	parkirališna	karta	vrijedi	godinu	dana	
od	dana	izdavanja.	

(4)	Mjesečna	i	godišnja	parkirališna	karta	ne	osigu-
rava	rezervaciju	parkirnog	mjesta.	

IV.	POVLAŠTENA	PARKIRALIŠNA	KARTA	 I	
NADZOR	NAD	PARKIRANJEM	VOZILA

Članak	17.
(1)	 Stanari	 ulica	 na	 području	 zona	 u	 kojima	 se	

naplaćuje	parkiranje	i	pravne	osobe	koje	imaju	sjedište	
unutar	tog	područja	mogu	koristiti	povlaštene	uvjete	par-
kiranja	u	pogledu	cijene	i	dopuštenog	vremena	korištenja	
parkirališta.

(2)	Izgled	i	sadržaj	povlaštene	parkirališne	karte	za	
korištenje	javnih	površina	određuje	organizator	parkiranja	
uz	suglasnost	Općinskog	načelnika	Općine.

Članak	18.
(1)	 Pravo	 na	 povlaštenu	 parkirališnu	 kartu	 ima	

fizička	osoba	(stanar)	koja:

a)	ima	prebivalište	ili	boravište	na	području	na	ko-
jem	se	naplaćuje	parkiranje,	što	dokazuje	-iskaznicom	ili	
uvjerenjem	Ministarstva	unutarnjih	poslova;

b)	ima	vozilo	registrirano	na	svoje	ime,	što	dokazuje	
valjanom	prometnom	dozvolom.

(2)	 Pravo	 na	 povlaštenu	 parkirališnu	 kartu	 ima	
pravna	osoba	koja:

a)	koristi	poslovni	prostor	na	području	na	kojem	se	
naplaćuje	parkiranje,	što	dokazuje	ugovorom	o	zakupu,	
odnosno	izvatkom	iz	zemljišnih	knjiga	o	vlasništvu	po-
slovnog	prostora;

b)	ima	registrirano	vozilo	na	ime	pravne	osobe,	što	
dokazuje	valjanom	prometnom	dozvolom.

(3)	Za	 povlaštenu	 parkirališnu	 kartu	 uplaćuje	 se	
naknada	na	račun	organizatora	parkiranja	ili	se	istodobno	
kupuje	i	preuzima	na	blagajni	organizatora	parkiranja.

(4)	Ako	korisnik	povlaštene	karte	za	vrijeme	nje-
nog	 važenja	 promijeni	 vozilo	 za	 koje	 ja	 karta	 izdana,	
organizator	parkiranja	zamijenit	će	povlaštenu	kartu,	na	
korisnikov	zahtjev,	s	novom	povlaštenom	parkirališnom	
kartom.	Nova	povlaštena	karta	vrijedi	do	isteka	roka	na	
koji	je	izdana	zamijenjena	karta.

(5)	Ako	korisnik	parkirališta	koristi	povlaštenu	par-
kirališna	kartu	suprotno	odredbama	ove	Odluke,	smatra	
se	da	nema	povlaštenu	parkirališnu	kartu.

Članak	19.
Pravo	na	povlaštenu	kartu	ostvaruju	i	fizičke	i	prav-

ne	osobe	koje	imaju	odobrenje	za	prodaju	robe	sukladno	
odredbama	Odluke	o	lokacijama	i	uvjetima	prodaje	robe	
izvan	 prodavaonice	 (Službeni	 glasnik	KZŽ	br.	 8/14	 i	
16/14).

Članak	20.
Nadzor	nad	parkiranjem	vozila	na	javnim	parkira-

lištem	obavlja	ovlaštena	osoba	organizatora	parkiranja.
V.	PRIJELAZNE	I	ZAVRŠNE	ODREDBE

Članak	21.
Na	dan	stupanja	na	snagu	ove	Odluke	prestaje	vri-

jediti		Pravilnik	o	uvođenju	nadzora	i	naplate	parkiranja	
vozila	(	«Službeni	glasnik	Krapinsko-zagorske	županije»	
br.	11/06	i	2/07.	)

Članak	22.
Ova	Odluka	stupa	na	snagu	osmi	dan	nakon	objave	

u		Službenom	glasniku	Krapinsko-zagorske	županije.
KLASA:	340-01/16-01/005
UR.BROJ:	2197/03-02-16-4
Krapinske	Toplice,	02.06.	2016.g

PREDSJEDNICA	OPĆINSKOG	VIJEĆA
Karmelita	Pavliša,	dipl.oec.,	v.r.

Na	temelju	članka	33.	Statuta	Općine	Krapinske	To-
plice,	(Službeni	glasnik	Krapinsko-zagorske	županije,	broj	
16/09,	8A/13	i	6/14),	Općinsko	vijeće	Općine	Krapinske	
Toplice	na	25.	sjednici	održanoj	02.06.2016.g.	donijelo	je

ZAKLJUČAK O ISPRAVCI POGREŠKE
U ODLUCI O DONOŠENJU „I. IZMJENA 

I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA 
UREĐENJA NASELJA KRAPINSKE 

TOPLICE“
Članak	1.
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Ovim	Zaključkom	utvrđuje	 se	 ispravak	pogreške	
u	grafičkom	dijelu		Urbanističkog	plana	uređenja	naselja	
Krapinske	Toplice,	na	kartografskom	prikazu	4.	Oblici	
korištenja	i	način	gradnje	.

Članak	2.
U	kartografskom	prikazu,	navedenom	u	članku	1.,	

dodaje	se	izostavljena	oznaka	T2	u	zoni	turističke	namjene	
u	sjevernom	dijelu	obuhvata	plana.

Članak	3.
Sastavni	dio	ovog	Zaključka	je	ispravljeni	kartograf-

ski	prikaz	4.	Oblici	korištenja	i	način	gradnje.
Članak	4.

Ovaj	Zaključak	o	ispravci	pogreške	sastavni	je	dio	
Odluke	o	donošenju	I.	 izmjena	i	dopuna	Urbanističkog	
plana	 uređenja	 naselja	Krapinske	Toplice	 („Službeni	
glasnik	Krapinsko-zagorske	županije“	broj	26/14).

Članak	5.
Ovaj	 Zaključak	 stupa	 na	 snagu	 osmog	 dana	 od	

dana	objave	u	Službenom	glasniku	Krapinsko-zagorske	
županije.	
KLASA:	350-02/16-01/001
UR.BR:	2197/03-02-16-5
Krapinske	Toplice,	02.06.2016.

PREDSJEDNICA	OPĆINSKOG	VIJEĆA	
Karmelita	Pavliša,	dipl.oec.,	v.r.

Na	temelju	članka	33.	Statuta	Općine	Krapinske	To-
plice	(«Službeni	glasnik»	Krapinsko-zagorske	županije	br.	
16/09.,	8A/13	i	6/14)	i	članka	6.	Odluke	o	nerazvrstanim	
cestama	na	području	Općine	Krapinske	Toplice	(Službeni	
glasnik	KZŽ	br	2/14)		Općinsko	vijeće	Općine	Krapinske	
Toplice	na	25.	sjednici	održanoj		02.06.	2016.g.	donijelo	je

ODLUKU
	I.

Javnim	dobrom	u	općoj	uporabi	proglašava	se	ne-
kretnina,	upisana	u	Zemljišnu	knjigu	Općinskog	suda	u	
Zlataru,	Zemljišnoknjižni	odjel	u	Zaboku,	označena	kao	
katastarska	čestica	broj	1218/2	u	naravi	put,	površine	88	
čhv	(317	m²),	upisana	u	zemljišno	knjižni	uložak	br.	1621,	
katastarska	općina	Mala	Erpenja.

II.
	Zemljišno	knjižni	 odjel	Zabok,	Općinskog	 suda	

u	Zlataru	izvršit	će	provedbu	ove	Odluke	u	zemljišnim	
knjigama	tako	što	će	nekretninu	iz	točke	I.	ove	Odluke,	
brisati	iz	popisa	nekretnina	u	vlasništvu	Vladimira	Hor-
jana	iz	Zagreba,	Pavlenski	put	5K	(prije	Ratarska	11),		te	
izvršiti	prijenos	iste	u	odgovarajući	uložak	Općine	Kra-
pinske	Toplice	uz	uknjižbu	iste	kao	javno	dobro	u	općoj	
uporabi	u	vlasništvu	Općine	Krapinske	Toplice,	a	teme-
ljem	Darovnog	ugovora	 sklopljenog	 između	Vladimira	
Horjana	iz	Zagreba,	Pavlenski	put	5K	(prije	Ratarska	11),	
OIB:42385599586,	kao	darovatelja,	i	Općine	Krapinske	
Toplice,	Antuna	Mihanovića	3,	Krapinske	Toplice,	kao	
daroprimatelja.

III
Ova	Odluka	objaviti	će	se	u	«Službenom	glasniku»	

Krapinsko-zagorske	županije.

KLASA:	940-01/15-01/009
URBROJ:	2197/03-02-16-3
Krapinske	Toplice,	02.06.2016

PREDSJEDNICA	OPĆINSKOG	VIJEĆA
Karmelita	Pavliša,	dipl.oec.,	v.r.

Na	temelju	članka	103.	stavka	2.		Zakona	o	cesta-
ma	(„Narodne	novine“		br.	84/11.),	članka	6.	Odluke	o	
nerazvrstanim	cestama	(Službeni	glasnik	KZŽ	br	2/14)		
i		članka	33.	Statuta	Općine	Krapinske	Toplice	(Službeni	
glasnik	KZŽ	br.	16/09.,	8A/13.	i	6/14)	)	Općinsko	vijeće	
Općine	Krapinske	Toplice,	rješavajući	u	predmetu	tvrtke	
HELI	HOTEL	d.o.o.,	Zagrebačka	18,	Krapinske	Toplice	
za	premještanje	javnog	puta,	na	25.	sjednici	održanoj	dana	
02.06.	2016.	godine,	donijelo	je

ODLUKU 
1.	Izuzima	se	iz	javnog	dobra	dio	nekretnine	ozna-

čene	kao	k.č.	br.	1844,	upisane	u	z.k.ul.	POP	I	k.o.	Kra-
pinske	Toplice,	u	površini	od	278	m2,	u	svrhu	formiranja	
građevinske	čestice	za	izgradnju	hotela	prema	prijedlogu	
parcelacije	izrađenom	od	tvrtke	MGV	d.o.o.	iz	Zagreba,	
po	ovlaštenom	inženjeru	geodezije	Tomislavu	Preksavec.

2.	Javnim	dobrom	u	općoj	uporabi	proglašava	se	no-
voformirana	nekretnina	označena	kao	kat.čest.br.	1857/2	
površine	278	m²,	a	koja	se	sastoji	od:

-	 dijela	kat.čest.br.	1859	u	površini	od	174	m²
-	 dijela	kat.čest.br.	1858	u	površini	od	69	m²
-	 dijela	kat.čest.br.	1857	u	površini	od	35	m²,	sve	

k.o.	Krapinske	Toplice	
3.	U	svrhu	proglašenja	nekretnine	označene	kao	kat.	

čest.	broj	1857/2,	površine	278	m²,	javnim	dobrom	u	općoj	
uporabi	odobrava	se	zamjena	nekretnina	 između	HELI	
HOTELA	d.o.o.	 i	Općine	Krapinske	Toplice	 na	 način	
da	HELI	HOTEL	d.o.o.	daje	Općini	Krapinske	Toplice	
nekretninu	označenu	kao	kat.	čest.	broj	1857/2,	površine	
278	m²,	a	u	zamjenu	će	primiti	 istu	površinu	od	dijela		
nekretnine	 označene	 kao	 kat.	 čest.	 br.	 1844,	 sukladno	
parcelacijskom	elaboratu	i	prijavnom	listu.

4.	Ova	Odluka	 dostaviti	 će	 se	 zemljišnoj	 knjizi	
Općinskog	suda	u	Zlataru	radi	provedbe	brisanja	statusa	
javnog	dobra	u	općoj	uporabi	u	dijelu	utvrđenom	u	točki	1.	
ove	Odluke	i	proglašenja	javnim	dobrom	u	općoj	uporabi	
nekretnine	iz	točke	2.	ove	Odluke.
KLASA:	940-01/16-01/006
URBROJ:	2197/03-02-16-3
Krapinske	Toplice,	02.06.2016

PREDSJEDNICA	OPĆINSKOG	VIJEĆA:
Karmelita	Pavliša,	dipl.oec.,	v.r.

Na	 temelju	 članka	33.	Statuta	Općine	Krapinske	
Toplice	(Službeni	glasnik	KZŽ	br	16/09,	8/A/13	i	6/14),	
a	u	svezi	s	člankom	6.	Odluke	o	nerazvrstanim	cestama	
(Službeni	glasnik	KZŽ	br	2/14)	Općinsko	vijeće	Općine	
Krapinske	Toplice	na	25.	sjednici	održanoj	dana	02.06.	
2016.g.	donijelo	je	

ODLUKU 
I.

Izuzima	se	iz	javnog	dobra	dio	nekretnine	označene	
kao	kat.čest.br.	2045/3	(170/14)	k.o.,	upisane	u	z.k.ul.	POP	


