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Objavljuje
OGLAS
za zaprimanje zahtjeva za sezonske povlaštene i komercijalne parkirališne karte za
2022. godinu na području Općine Gradac
I.
Pravo prijave na Oglas za za sezonske povlaštene parkirališne karte za 2022. godinu na
području Općine Gradac imaju fizičke i pravne osobe prema uvjetima utvrđenima Odlukom o
organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na području Općine
Gradac („Službeni glasnik“ broj 14/20, 4/22).
Sezonsko korištenje parkirališnog mjesta je korištenje određenog parkirališnog mjesta u
razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna za koje se korisniku izdaje odobrenje od strane
organizatora parkirališta
II.
POVLAŠTENA KARTA ZA OSOBNA VOZILA
Pravo na povlaštenu kartu za osobna vozila može ostvariti fizička osoba:
- ako ima prebivalište na području na kojem traži korištenje parkirališta što dokazuje
osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova
- ako ima vozilo u vlasništvu ili leasingu što dokazuje važećom prometnom dozvolom
- ukoliko nema dugovanja prema Općini Gradac i Turističkoj zajednici Općine Gradac ili
Turističkoj zajednici mjesta Drvenik što se dokazuje potvrdama nadležnih tijela koje ne smiju
biti starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
Navedeno se dostavlja na protokol uz propisani obrazac zahtjeva koji je dostupan u
prostorijama Općine Gradac i na internet stranici Općine Gradac
https://opcinagradac.hr/obrasci
III.
POVLAŠTENA KARTA ZA APARTMANE
Pravo na povlaštenu kartu za apartmane može ostvariti fizička osoba:
- ako ima prebivalište na području na kojem traži korištenje parkirališta što dokazuje
osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova
- ako iznajmljuje apartmane prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti što se dokazuje
rješenjem nadležnog upravnog tijela
- ukoliko nema dugovanja prema Općini Gradac, Turističkoj zajednici Općine Gradac ili
Turističkoj zajednici mjesta Drvenik što se dokazuje potvrdama nadležnih tijela koje ne smiju
biti starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
- ako za nekretninu u kojoj se nalaze apartmani ne postoje dugovanja prema Općini Gradac
što se dokazuje potvrdom o nepostojanju duga vlasnika odnosno korisnika nekretnine a koja
ne smije biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
Navedeno se dostavlja na protokol uz propisani obrazac zahtjeva koji je dostupan u
prostorijama Općine Gradac i na internet stranici Općine Gradac
https://opcinagradac.hr/obrasci

IV.
POVLAŠTENA KARTA PREMA MJESTU ZAPOSLENJA
(5) Pravo na povlaštenu kartu prema mjestu zaposlenja ima fizička osoba neovisno o mjestu
prebivališta ukoliko je u radnopravnom odnosu na području za koje se traži parkirališno
mjesto što se potvrđuje potvrdom poslodavca
Navedeno se dostavlja na protokol uz propisani obrazac zahtjeva zahtjeva koji je dostupan u
prostorijama Općine Gradac i na internet stranici Općine Gradac
https://opcinagradac.hr/obrasci
V.
KOMERCIJALNA PARKIRALIŠNA KARTA
(6) Pravo na komercijalnu parkirališnu kartu mogu ostvariti sve fizičke i pravne osobe bez
obzira na prebivalište:
- ukoliko nema dugovanja prema Općini Gradac i Turističkoj zajednici Općine Gradac ili
Turističkoj zajednici mjesta Drvenik što se dokazuje potvrdama nadležnih tijela koje ne smiju
biti starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
- ako za nekretninu za koju će služiti parkiralište ne postoje dugovanja prema Općini Gradac
što se dokazuje potvrdom o nepostojanju duga vlasnika odnosno korisnika nekretnine a koja
ne smije biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
Navedeno se dostavlja na protokol uz osobnu iskaznicu i propisani obrazac zahtjeva koji je
dostupan u prostorijama Općine Gradac i na internet stranici Općine Gradac
https://opcinagradac.hr/obrasci
ZAHTJEVI SE PODNOSE OD 12.4.2022. DO 2.05.2022. godine.
Zahtjevi se mogu dostaviti osobno u Općinu Gradac svakim radnim danom u vremenu od
8,00 do 11,00 sati ili putem pošte sa povratnicom na adresu Općina Gradac, Stjepana
Radića 3, 21330 Gradac ili putem e-mail adrese: info@opcinagradac.hr .
Sve zahtjevane dokumente, podnositelj zahtjeva može dostaviti u neovjerenoj preslici.
Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su
podnositelji zahtjeva dostavili, Općina Gradac može radi provjere istinitosti podataka:
- od ponuditelja zatražiti u primjerenom roku da dostave izvornike ili ovjerene preslike tih
dokumenata i/ili
- obratiti se izdavatelju tih dokumenata i/ili
- nadležnim tijelima.
Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati.
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