Kreće se s reguliranjem organizacije i naplate parkiranja na
javnim površinama
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Gradsko vijeće Mostara na sjednici održanoj u srijedu usvojilo je Odluku o organizaciji i načinu naplate
parkiranja na javnim površinama i Odluku o korištenju javnih parkirališta i visini naknade.
Vrhovništvo Grada na konferenciji za novinare ocijenilo je kako je usvajanje tih odluka prvi korak u
procesu rješavanja problema mirujućeg prometa, a sama naplata parkiranja ići će postupno uz prethodnu
najavu za svaku pojedinu ulicu.
- Gradsko vijeće sad može reći da je riješilo još jednu krucijalnu odluku za Grad Mostar - kazao je
novinarima predsjednik Gradskog vijeća Salem Marić te dodao kako će se u sljedećih šest mjeseci pratiti
sve aktivnosti vezane za provođenje odluke, nakon čega će se izraditi detaljan izvještaj o provedenim
aktivnostima. Naglasio je kako su pri formiranju cijena vodilo se računa i o socijalnoj situaciji građana, ali
je bilo krajnje vrijeme da se ova odluka donese.
Gradsko vijeće na sjednici je raspravljalo i o javnim garažama, a koja što se izravno veže za prethodne
dvije usvojene odluke.
- Kada usvojimo ovu odluku odmah omogućujemo svim eventualnim investitorima da se jave da mogu

raditi veće garaže u Mostaru kako bi na taj način mirujući saobraćaj u potpunosti riješili - kazao je Marić.
Gradonačelnik Mostara Mario Kordić novinarima je kazao kako će se u skladu s donesenom odlukom
pomno analizirati svaka ulica u gradu te će se obaviti pripreme za početak naplate.
- Što se tiče cijena mislim da su primjerene stanju u Gradu Mostaru. Riječ je o cijenama koje su najniže u
regiji ili u najmanju ruku slične kao u sredinama kao što je Grad Mostar - kazao je mostarski
gradonačelnik.
Kordić je pojasnio da će se naplata parkinga uvoditi postupno.
- Moramo dosta preduvjeta ostvariti, poput iscrtavanja parkirališnih mjesta i uklanjanja svih prepreka
koje sada ilegalno stoje na pojedinim parking mjestima. Mogu vam obećati da ćemo na vrijeme
obavijestiti ljude kad koja ulica kreće u naplatu, a vjerojatno ćemo u prvih mjesec dana, nakon što se
krene s naplatom parkinga, izdavati samo upozorenja kako bi se ljudi naviknuli - dodao je gradonačelnik
Kordić.
Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkirališta i visini naknade određuju se parkirališne zone,
vremensko ograničenje trajanja i naplate parkiranja, cijene dnevnih, satnih i povlaštenih parkirališnih
karata, te cijene za rezervirani prostor za parkiranje na javnim parkiralištima s naplatom. Cijene
parkiranja primjerene ekonomskoj situaciji
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