
 

                          
 

       REPUBLIKA  HRVATSKA 

          ŽUPANIJA ZADARSKA 

    O P Ć I N A  R A Ž A N A C  

        OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA:340-01/21-01/29 

URBROJ:2198-10-21-1 

Ražanac,  11.06.2021. 

                                                                     

OBAVIJEST   

O POČETKU NAPLATE PARKINGA U NASELJU RAŽANAC 
 

 Poštovani, 

  

 Obavještavamo Vas da od 01. srpnja 2021.g. započinje naplata parkinga na 

određenim parkirališnim površinama u naselju Ražanac, svakim danom (ponedjeljak-

nedjelja) od 07:00 – 21:00 sati te ista traje do 01. rujna 2021.g. 

 Na području naselja Ražanac naplata parkinga se vrši u jednoj zoni (I. zona). 

Naplata naknade za parkiranje na parkiralištu s naplatom obavlja se putem parkirnih 

automata, putem SMS plaćanja, te putem Paydo aplikacije koja je dostupna za Android, 

Apple i Huawei mobilne uređaje. 

Naplate parkiranja oslobođena su vozila Općine Ražanac, Hrvatske vojske, 

Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Službe hitne pomoći i vatrogasna 

vozila. 

Svi korisnici javnih parkirališta s naplatom imaju pravo na korištenje satne, 

dnevne, tjedne, dvotjedne, mjesečne i sezonske parkirne karte. Satna, dnevna, tjedna, 

dvotjedna, mjesečna i sezonska parkirna karta vrijedi za I. zonu naplate.  

Parkirni automati primaju samo kovanice i to kune: 0.50kn, 1kn, 2kn, 5kn. 

Karta kupljena na parkirnom automatu vrijedi i na onim parkiralištima na 

kojima nije postavljen parkirni automat. 

Kartu kupljenu na parkirnom automatu dužni ste postaviti na vidljivo mjesto 

ispod vjetrobranskog stakla vozila. 

Ukoliko Vam bude izdana DPK – Dnevna parkirna karta (70,00kn) kao kazna za 

neplaćanje parkinga ili neproduživanje trajanja parkinga, ako korisnik odnosno vlasnik 

vozila plati predmetnu dnevnu parkirališnu kartu u roku od 24 sata od trenutka njena 

izdavanja, ostvaruje popust od 50% na istu.   

 

POPIS PARKIRALIŠTA I VRSTA NAPLATE: 

 

 Pod Kaštelinom -  parkirni automat, SMS, Paydo aplikacija 

 Pisak - SMS (može se koristiti i parkirni automat preko puta), Paydo 

aplikacija 

 Ispred Knjižnice – SMS, Paydo aplikacija 



 Pod kokom (parkiralište ispod bivšeg restorana Stipe prema Puntici) 

– parkirni automat, SMS, Paydo aplikacija 

 Puntica 1 (parkiralište na Puntici kod kafića Orca) – parkirni 

automat, SMS, Paydo aplikacija 

 Puntica 2 (parkiralište kod kafića Puntica) – SMS, Paydo aplikacija 

 

VRSTE  PARKIRNIH KARATA: 

 

 Satna karta – 5,00kn (naplata putem parkirnog automata, SMS-a, 

Paydo aplikacije) 

 Dnevna parkirna karta DPK – 70,00kn (naplata putem parkirnog 

automata ili u prostorijama Općine ili Paydo aplikacije) – ujedno i 

kazna ako ne platite parking ili ga ne produžite 

 Tjedna karta – 150,00 kn (naplata u prostorijama Općine ili putem 

Paydo aplikacije) 

 Dvotjedna karta – 225,00 kn (naplata u prostorijama Općine, ili 

putem Paydo aplikacije) 

 Mjesečna karta – 285,00 kn (naplata u prostorijama Općine, ili 

putem Paydo aplikacije) 

 Sezonska karta – 400,00 kn (naplata u prostorijama Općine, ili 

putem Paydo aplikacije) 

 Sezonska povlaštena karta uz obvezu podmirenja svih novčanih 

obveza prema Općini Ražanac: 

-  Osoba s  prebivalištem na području Općine Ražanac – 

0,00kn odnosno besplatno (obavezno podignuti u 

prostorijama Općine Ražanac, s osobnom iskaznicom i 

prometnom dozvolom) 

-  Fizička osoba koja je u radnom odnosu i čije mjesto rada je u 

Općini Ražanac, a nema prebivalište na području Općine 

Ražanac – 200,00kn 

-  Pravna osoba i fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja 

drugu samostalnu djelatnost ako ima sjedište ili koristi poslovni 

prostor na području Općine Ražanac – 250,00kn 

-  Obveznik poreza na kuće za odmor – 250,00kn 

-  Iznajmljivač koji nema prebivalište na području Općine Ražanac 

– 250,00kn  

 

Iste se mogu nabaviti svakim radnim danom od 07,30-15,30 u prostorijama Općine 

Ražanac.  

 

 

                                                                                      NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC: 

 

                                                                                                   Damir Jordan, ing. 

  


