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Temeljem članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18., 110/18., 
32/20.), članka 295. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05., 41/08., 125/11., 
78/15., 29/18.), članka 5. stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine br. 
67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20.) te članka 28. i 30. 
Društvenog ugovora Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom 
odgovornošću, Koprivnica od 29.04.2020. godine, Uprava na 133. sjednici održanoj dana 
29.10.2021. godine donijela je 
 

OPĆE UVJETE 
korištenja parkirališta na Trgu bana Josipa Jelačića u Koprivnici 

(privatno parkiralište uz zgradu „Croatia osiguranja“ d.d.) 
 
 
I. POJMOVI KOJI SE KORISTE U OPĆIM UVJETIMA 
 

Članak 1. 
 

Ovim Općim uvjetima korištenja parkirališta na Trgu bana Josipa Jelačića (privatno parkiralište uz 
zgradu „Croatia osiguranje“ d.d.) (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) utvrđuje se područje naplate 
parkirališta, uvjeti, način korištenja, organizacija i način naplate te međusobni odnosi pravne osobe 
koje obavlja poslove naplate i korisnika parkirališta. 
 
Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima imaju značenja utvrđena Zakonom o sigurnosti 
prometa na cestama (Narodne novine br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 
108/17., 70/19., 42/20.) i ovim Općim uvjetima. 
 

1. Organizator parkiranja – naplatu i nadzor naplate parkiranja na predmetnom parkiralištu 
obavlja Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC d.o.o., Koprivnica, Mosna ulica 15, 
OIB: 41412434130 (u tekstu koji slijedi: Organizator parkiranja), 
 

2. Korisnik parkirališta – vlasnik ili vozač vozila koji ulaskom na parkirno mjesto, odnosno 
parkiranjem vozila na parkiralištu s Organizatorom parkiranja sklapa ugovor o korištenju 
parkirališta s naplatom sukladno ovim Općim uvjetima. Korisnikom parkirališta smatra se 
vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih 
poslova, prema registarskoj oznaci vozila. Korisnikom parkirališta smatra se i primatelj 
leasinga kojemu je vozilo prepušteno na korištenje na temelju pravnog posla leasinga, 
odnosno najmoprimac kojem je poduzetnik u obavljanju rent-a-car usluge prepustio vozilo 
na temelju ugovora o najmu. 
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II. SKLAPANJE UGOVORA O KORIŠTENJU PARKIRALIŠTA  
 

Članak 2. 
 

Ugovor o korištenju parkirališta sklapa se: 
a) Kupnjom parkirališne karte sukladno ovim Općim uvjetima 
b) Ulaskom na parkirno mjesto, odnosno parkiranjem vozila na parkiralištu, s naplatom 

dnevne parkirališne karte. 
 
Sklapanjem ugovora o korištenju na način utvrđen stavkom 1. ovog članka korisnik parkirališta 
prihvaća uvjete propisane ovim Općim uvjetima.  
 
Ugovorom o parkiranju iz stavka 1. ovoga članka isključuje se čuvanje vozila te odgovornost za 
oštećenje ili krađu vozila. 
 
 
III. PARKIRALIŠNE KARTE 

Članak 3. 
 
Za korištenje parkirališta korisnik parkirališta mora imati parkirališnu kartu.  
 
Parkirališna karta izdaje se kao dnevna karta i vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena u 
prvom sljedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje, a za kraće vrijeme korištenja parkirališta 
dnevna karta izdaje se kao satna karta .  
 
Izgled i sadržaj dnevne karte za korištenje parkirališta određuje Organizator parkiranja. 
 

Članak 4. 
 
Parkirališnu kartu izdaje Organizator parkiranja i prihod je Organizatora parkiranja. 
 
Parkirališna karta može se koristiti samo za vozilo za koje je izdana. 
 

Članak 5. 
 
Korisnik parkirališta može kupiti dnevnu kartu na automatu ili je neposredno preuzeti s nalogom za 
plaćanje na parkiralištu od osobe koju ovlasti Organizator parkiranja. 
 
Naplata putem naloga za plaćanje dnevne karte podrazumijeva neposredno preuzimanje dnevne 
karte na parkiralištu od osobe koju ovlasti Organizator parkiranja i plaćanje dnevne karte u roku od 
8 (osam) dana od dana preuzimanja. 
 
Ako korisnik parkirališta ne kupi odnosno ne preuzme dnevnu kartu na način iz stavka 1. ovog 
članka, smatra se da je preuzeo dnevnu kartu koju mu je osoba koju ovlasti Organizator parkiranja 
stavila na vjetrobransko staklo vozila i dužan ju je platiti u roku od 8 (osam) dana od dana njenog 
preuzimanja. 
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Dnevna karta s nalogom za plaćanje preuzeta na način iz stavaka 2. i 3. ovoga članka smatra se 
uredno dostavljenom i kasnija oštećenja ili uništenja ne utječu na valjanost dostavljanja i ne 
odgađaju plaćanje. 
 
Na ovom parkiralištu ne vrijede stanarske parkirne karte izdane za javna parkirališta. 
 

Članak 6. 
 
Ako korisnik parkirališta ne plati dnevnu kartu u roku 8 (osam) dana od izdavanja iste dužan je 
Organizatoru parkiranja platiti zakonsku zateznu kamatu te troškove prisilne naplate.  
 
Ako korisnik parkirališta ne podmiri obveze iz stavka 1. ovoga članka u danim rokovima, 
Organizator parkiranja će pokrenuti protiv njega postupak prisilne naplate pred nadležnim tijelom. 
 
Za izdane, a neplaćene dnevne karte vozila inozemnih registarskih oznaka u roku 8 (osam) dana od 
izdavanja iste, Organizator parkiranja ima pravo i na stvarne troškove nastale utvrđivanjem vlasnika 
ili korisnika vozila u inozemstvu (usluge odvjetnika, međunarodne pravne pomoći, sudskog tumača, 
poštarine, zateznih kamata, naplate i ovrhe). 
 

Članak 7. 
 
Satna karta je isprava kojom korisnik parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću naknadu prema 
cijeni parkiranja te da se na parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog, odnosno plaćenog vremena.  
 
Na satnoj karti su oznake - naziv parkirališta, ime, adresa i OIB Organizatora parkiranja, serijski 
broj karte, dan, mjesec, vrijeme korištenja parkirališta i cijena. 
 
Oznake na satnoj karti iz stavka 2. ovog članka ne primjenjuje se na satnu kartu kupljenju putem 
mobilnog telefona.  
 

Članak 8. 
 
Korisnik parkirališta može kupiti satnu kartu na parkiralištu putem parkirališnog automata, 
mobilnog telefona slanjem SMS poruke sa registarskim brojem vozila za koje se plaća satna karta 
na broj: 708481, aplikacije Paydo, aplikacije KEKS Pay ili na kiosku Tiska. 
 
 
IV. OBVEZE KORISNIKA PARKIRALIŠTA 

 
Članak 9. 

 
Korisnik parkirališta mora u roku od deset (10) minuta od parkiranja vozila istaknuti valjanu 
parkirališnu kartu vidljivo s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila ili zaprimiti SMS 
poruku o plaćenoj parkirališnoj karti mobilnim telefonom. 
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Valjana parkirališna karta je ona parkirališna karta koja je: 

a) kupljena u roku od deset minuta od početnog parkiranja vozila 
b) vidljivo istaknuta s unutarnje strane vjetrobranskog stakla 
c) plaćena za parkiralište na kojem je vozilo parkirano 
d) plaćena za datum i vrijeme kad je vozilo parkirano 
e) ako je plaćanje sms porukom - poruka poslana na ispravan broj zone i grada (što je istaknuto 

na automatima i obavijesnim tablama na ulazu u parkiralište) 
f) ako je registracijska oznaka ispravno ispisana bez interpunkcijskih znakova, razmaka i 

specijalnih znakova (npr. KC123AB) 
g) ako je korisnik nakon plaćanja sms porukom dobio u roku od dvije (2) minute povratnu 

obavijest od operatera da je njegovo plaćanje prihvaćeno. 
 
Ako korisnik parkirališta postupi suprotno navedenom, smatra se da je pristao preuzeti dnevnu kartu 
što mu je osoba koju ovlasti Organizator parkiranja stavila na vjetrobransko staklo vozila i dužan ju 
je platiti u roku od osam dana od dana njenog preuzimanja. 
 

Članak 10. 
 

Prigovori za dnevnu parkirališnu kartu dostavljaju se isključivo pismeno na adresu: Komunalac 
d.o.o., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica ili elektroničkim putem na; parking@komunalac-kc.hr. 
 
Prigovor za izdanu dnevnu parkirališnu kartu neće se uvažiti ukoliko korisnik: 

a) nije kupio parkirališnu kartu u roku od 10 minuta od početka parkiranja ili ne produži kartu u 
roku od 5 minuta nakon isteka važenja prethodne parkirališne karte 

b) nije vidljivo istaknuo parkirališnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla (odnio ju je 
sa sobom, okrenuo na zadnju stranu ili karta nije vidljiva kontroloru zbog zatamnjenja na 
vjetrobranskom staklu ili je pala u unutrašnjost vozila  

c) djelomično ili netočno upisao registarsku oznaku prilikom slanja sms poruke za plaćanje 
d) ako je sms poruka poslana na krivi broj zone ili za krivi grad 
e) zamijeni broj 0 i 1 slovima O i l i obrnuto 
f) ako korisnik u roku 2 minute nije dobio povratnu obavijest od operatera da je njegovo plaćanje 

prihvaćeno 
 
 
V. NAPLATA PARKIRANJA 

 
Članak 11. 

 
Za parkiranje vozila na parkiralištu navedenom u članku 1. plaća se naknada svakog dana u vremenu 
od 7:00 do 19:00 sati (bez vremenskog ograničenja korištenja), osim nedjeljom i blagdanima u 
Republici Hrvatskoj. 
 

Članak 12. 
 

Cijena parkiranja (satne karte) sa uključenim PDV-om iznosi 4,00 kn/h. 
Cijena dnevne karte sa uključenim PDV-om iznosi 48,00 kn. 
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Članak 13. 
 

Ukoliko se vozilo osoba s invaliditetom parkira na parkirališno mjesto označeno bijelom/plavom 
bojom, odnosno mjesto pod naplatom, osoba je dužna platiti parkiranje bez obzira na istaknuti znak 
pristupačnosti. 
 
 
VI. PREMJEŠTANJE I NADZOR VOZILA 
 

Članak 14. 
 

Organizator parkiranja može premjestiti vozilo specijalnim vozilom "pauk": 
a) ukoliko vozilo nije parkirano u parkirališno mjesto, već je parkirano izvan parkirališnog 

mjesta 
b) ukoliko vozilo ometa normalan protok prometa na parkiralištu 
c) ukoliko je vozilo parkirano na dva ili više parkirališna mjesta 
d) ukoliko je vozilo parkirano na parkiralištu bez pripadajućih registracijskih pločica na vozilu. 

 
Vozilo će biti premješteno na deponij Organizatora parkiranja u ulici Komunalac d.o.o., Mosna 
ulica 15, a troškove premještanja i započetog premještanja prema cjeniku snosi vlasnik, odnosno 
vozač premještenog vozila. Vozilo sa deponija može podići vlasnik ili opunomoćenik vlasnika što 
dokazuje prometnim ispravama. 
 
 
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 15. 

 
Naplatu parkiranja, kontrolu i isticanje dnevnih karata obavljat će djelatnici Organizatora parkiranja 
u uočljivim plavim uniformama, sa istaknutim plastificiranim identifikacijskim iskaznicama – na 
kojima je naziv Grada Koprivnice, naziv Organizatora parkiranja, fotografija i brojčana šifra 
kontrolora. 

 
Ovlašteni djelatnici koriste odgovarajuću opremu koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena 
parkiranja, marke, tipa, boje i registarske oznake vozila te ispisivanje naloga za plaćanje dnevne 
karte u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta. 
 

Članak 16. 
 

Korisnik u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete: 
a) kupnjom parkirališne karte sukladno ovim Općim uvjetima 
b) ulaskom na parkirno mjesto, odnosno parkiranjem vozila na parkiralištu s naplatom 

dnevne parkirališne karte.  
  




