
Na temelju članka 160. stavka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada 

Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18) i članka 8. stavka 2., članka 11. stavka 2., članka 12. stavka 3., 

članka 15.a stavka 1., i članka 17. stavka 4. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja 

(Službeni glasnik Grada Zagreba 12/11, 18/13, 20/14 - Presuda i Rješenje Visokog upravnog 

suda Republike Hrvatske i 22/17), gradonačelnik Grada Zagreba, ________2019., donosi 

 

PRAVILNIK 

 o izmjenama i dopunama Pravilnika 

o korištenju javnih parkirališta i javnih garaža 
 

Članak 1. 

 

U Pravilnika o korištenju javnih parkirališta i javnih garaža (Službeni glasnik Grada Zagreba 

17/18) u članku 3. u I. ZONI iza riječi: „Medvedgradska ulica“ riječi: „(od Tkalčićeve ulice 

do Male ulice)“ brišu se, iza riječi: „Mihanovićeva ulica,“ dodaju se riječi: „Mlinarska cesta,“, 

iza riječi: „Nova Ves“ riječi: „ (od ulice Tome Mikloušića do Male ulice)“ brišu se. 

 

U II.I. ZONI riječi: „Medvedgradska ulica (od Male ulice do Ulice Antuna Vrančića),“ 

„Mlinarska cesta,“ i „Nova Ves (od Male ulice do Gupčeve zvijezde),“  brišu se.  

Iza riječi: „Strojarska cesta“ dodaju se riječi: „ Stube Franje Ivekovića“, iza riječi: „Ulica 

Adama Mandrovića“  dodaju se riječi: „Ulica Adolfa Vebera“, iza riječi: „Antuna Heinza“ 

dodaju se riječi: „Ulica Antuna Vramca“, iza riječi: „Ulica Augusta Harambašića“ dodaju se 

riječi: „Ulica Baltazara Dvorničića“, iza riječi: „Ulica Bele Čikoša,“ dodaju se riječi: „Ulica 

Benedikta Vinkovića,  iza riječi: „Ulica biskupa Galjufa“ dodaju se riječi: „Ulica Blaža 

Lorkovića“, iza riječi: „Ulica Dragutina Hirca“ dodaju se riječi: „Ulica Eduarda Suhina“, iza 

riječi: „Ulica dr. Pavla Markovca,“ dodaju se riječi: „Ulica Dragice Hotko,“, iza riječi: „Ulica 

Ivana Lučića,“ dodaju se riječi: „Ulica Ivana Metelka,“, iza riječi: „Ulica Josipa Račića,“ 

dodaju se riječi: „Ulica Josipa Torbara,“, iza riječi: „Ljudevita Jonkea,“ dodaju se riječi: 

„Ulica Mate Ujevića,  Ulica Matije Mesića, Ulica Nike Grškovića“, iza riječi: „Ulica Šiška 

Menčetića“ dodaju se riječi: „Ulica Tome Gajdeka“, iza riječi: „Ulica Viktora Cara Emina,“ 

dodaju se riječi: „Ulica Vinka Jeđuta,“, iza riječi: Ulica Vladimira Ruždjaka“ riječi u zagradi: 

„od Lastovske ulice do Ulice Prisavlje “, brišu se. 

U III. ZONI iza riječi: „ Ulica Gjure Szaba,“ dodaju se riječi: „Ulica Gjure Szaba odvojak“,  

iza riječi:„Pakoštanska ulica (tržnica Jarun),“ dodaju se riječi: „parkiralište uz autobusni  

terminal na Vrapčanskoj aleji, parkiralište oko Doma zdravlja na adresi Vrabečak 4., 

parkiralište uz Tržnicu Vrapče, područje omeđeno Zagrebačkom avenijom na sjeveru, 

Selskom cestom na istoku, nasipom na jugu i potokom Črnomerec na zapadu, područje 

omeđeno Ulicom Damira Tomljanovića - Gavrana na sjeveru, Alejom Većeslava Holjevca na 

zapadu, Avenijom Dubrovnik na jugu i Ulicom Savezne Republike Njemačke na istoku,“. 

 

Članak 2. 
  

U članku 8. točki 1. iza alineje 1. dodaje se nova alineja 2. koja glasi: 

„- u I.1. zoni 110,00 kn,“. 

Dosadašnje alineje 2. i 3. postaju alineje 3. i 4.      



 

Članak 3. 
  

 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku 

Grada Zagreba. 
 
 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Zagreb,  

Gradonačelnik 

Grada Zagreba 

 

Milan Bandić, dipl. politolog 
  

 


