
OPĆI UVJETI KORIŠTENJA PARKIRALIŠTA U ULICI JOSIPA VARGOVIĆA 
 

Članak 1. 
Ovim Općim uvjetima korištenja parkirališta u Ulici Josipa Vargovića (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. 

Članak 2. 
Ovim Općim uvjetima uređuje se naplata parkirališta na području grada Koprivnice, u Ulici Josipa Vargovića. 
Za parkiranje vozila na parkiralištu navedenom u stavku 1. ovog članka  plaća se naknada svakog dana u vremenu od 
7:00 do 17:00 sati (bez vremenskog ograničenja korištenja), osim nedjeljom i blagdanima u Republici Hrvatskoj. 

Članak 3. 
Naplatu i nadzor naplate parkiranja na predmetnom parkiralištu obavlja trgovačko društvo KOMUNALAC d.o.o. sa 
sjedištem u Koprivnici, Mosna ulica 15, OIB: 41412434130 (dalje u tekstu: Organizator parkiranja). 

Članak 4. 
Ulaskom na parkirno mjesto, odnosno parkiranjem vozila na parkiralište vlasnik ili vozač vozila (u daljnjem tekstu: 
korisnik parkirališta) s Organizatorom parkiranja sklapa Ugovor o korištenju parkirališta s naplatom uz korištenje dnevne 
parkirališne karte prihvaćajući uvjete propisane ovim Općim uvjetima. 
Ugovorom o korištenju parkirališta iz stavka 1. ovog članka isključuje se čuvanje vozila te odgovornost za oštećenje 
vozila. 

Članak 5. 
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.  

Članak 6. 
Korisnik parkirališta može kupiti dnevnu kartu na automatu ili je neposredno preuzeti s nalogom za plaćanje na 
parkiralištu od osobe koju ovlasti Organizator parkiranja.  
Za kraće vrijeme korištenja parkirališta, dnevna karta izdaje se kao satna karta.  
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 osam dana od dana preuzimanja. 
Ako korisnik 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 osam (8) dana od dana njezinog preuzimanja. 
Dnevna karta s nalogom za plaćanje preuzeta na način iz stavka 3. i 4. ovog 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 7. 
Ako korisnik parkirališta ne plati dnevnu kartu u roku osam (8) dana od izdavanje iste dužan je Organizatoru parkiranja 
platiti zakonsku zateznu kamatu te troškove prisilne naplate. 
Ako korisnik parkirališta ne podmiri obveze iz stavka 1. ovog članka u danim rokovima Organizator parkiranja će 
pokrenuti protiv njega postupak prisilne naplate kod nadležnog tijela. 

Članak 8. 
Satna karta je isprava kojom korisnik parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću naknadu prema cijeni parkiranja, 
te da se na parkiralištu zadržavao u okviru dopuštenog, odnosno plaćenog vremena. 
Na satnoj karti su oznake – naziv parkirališta, ime, adresa i OIB Organizatora parkiranja, serijski broj karte, dan, mjesec 
i vrijeme korištenja parkirališta i cijena. 
Oznake na satnoj karti iz stavka 2. ovog članka ne primjenjuju se na satnu kartu kupljenu putem mobilnog telefona. 
 
 
 
 

Članak 9. 



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 ili na kiosku 
Tiska. 

 

Članak 10. 
Korisnik parkirališta mora u roku od deset (10) minuta od parkiranja vozila istaknuti valjanu parkirališnu kartu VIDLJIVO 
S UNUTARNJE STRANE PREDNJEG VJETROBRANSKOG STAKLA ili zaprimiti SMS poruku o plaćenoj parkirališnoj 
karti mobilnim telefonom. 
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 11. 
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 

Članak 12. 
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. 

Članak 13. 
Cijena parkiranja (satne karte) sa uključenim PDV-om iznosi 4,00 kn/h. 
Cijena dnevne karte sa uključenim PDV-om iznosi 40,00 kn. 

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 od 500,00 kuna s PDV-om snosi vlasnik (započeto premještanje 250,00 kn), odnosno vozač premještenog 
vozila. Vozilo sa deponija može podići vlasnik ili opunomoćenik vlasnika što dokazuje prometnim ispravama. 

Članak 15. 

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od dana 01.01.2021. godine.   

Broj: _______          /20__        KOMUNALAC d.o.o. 



OPĆI UVJETI KORIŠTENJA PARKIRALIŠTA U ULICI FRANA GALOVIĆA 
 

Članak 1. 
Ovim Općim uvjetima korištenja parkirališta u Ulici Frana Galovića (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. 

Članak 2. 
Ovim Općim uvjetima uređuje se naplata parkirališta na području grada Koprivnice, u Ulici Frana Galovića. 
Za parkiranje vozila na parkiralištu navedenom u stavku 1. ovog članka  plaća se naknada svakog dana u vremenu od 
7:00 do 17:00 sati (bez vremenskog ograničenja korištenja), osim nedjeljom i blagdanima u Republici Hrvatskoj. 

Članak 3. 
Naplatu i nadzor naplate parkiranja na predmetnom parkiralištu obavlja trgovačko društvo KOMUNALAC d.o.o. sa 
sjedištem u Koprivnici, Mosna ulica 15, OIB: 41412434130 (dalje u tekstu: Organizator parkiranja). 

Članak 4. 
Ulaskom na parkirno mjesto, odnosno parkiranjem vozila na parkiralište vlasnik ili vozač vozila (u daljnjem tekstu: 
korisnik parkirališta) s Organizatorom parkiranja sklapa Ugovor o korištenju parkirališta s naplatom uz korištenje dnevne 
parkirališne karte prihvaćajući uvjete propisane ovim Općim uvjetima. 
Ugovorom o korištenju parkirališta iz stavka 1. ovog članka isključuje se čuvanje vozila te odgovornost za oštećenje 
vozila. 

Članak 5. 
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.  

Članak 6. 
Korisnik parkirališta može kupiti dnevnu kartu na automatu ili je neposredno preuzeti s nalogom za plaćanje na 
parkiralištu od osobe koju ovlasti Organizator parkiranja.  
Za kraće vrijeme korištenja parkirališta, dnevna karta izdaje se kao satna karta.  
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 osam dana od dana preuzimanja. 
Ako korisnik 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 osam (8) dana od dana njezinog preuzimanja. 
Dnevna karta s nalogom za plaćanje preuzeta na način iz stavka 3. i 4. ovog 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 7. 
Ako korisnik parkirališta ne plati dnevnu kartu u roku osam (8) dana od izdavanje iste dužan je Organizatoru parkiranja 
platiti zakonsku zateznu kamatu te troškove prisilne naplate. 
Ako korisnik parkirališta ne podmiri obveze iz stavka 1. ovog članka u danim rokovima Organizator parkiranja će 
pokrenuti protiv njega postupak prisilne naplate kod nadležnog tijela. 

Članak 8. 
Satna karta je isprava kojom korisnik parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću naknadu prema cijeni parkiranja, 
te da se na parkiralištu zadržavao u okviru dopuštenog, odnosno plaćenog vremena. 
Na satnoj karti su oznake – naziv parkirališta, ime, adresa i OIB Organizatora parkiranja, serijski broj karte, dan, mjesec 
i vrijeme korištenja parkirališta i cijena. 
Oznake na satnoj karti iz stavka 2. ovog članka ne primjenjuju se na satnu kartu kupljenu putem mobilnog telefona. 
 
 
 
 

Članak 9. 



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 ili na kiosku 
Tiska. 

 

Članak 10. 
Korisnik parkirališta mora u roku od deset (10) minuta od parkiranja vozila istaknuti valjanu parkirališnu kartu VIDLJIVO 
S UNUTARNJE STRANE PREDNJEG VJETROBRANSKOG STAKLA ili zaprimiti SMS poruku o plaćenoj parkirališnoj 
karti mobilnim telefonom. 
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 11. 
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 

Članak 12. 
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. 

Članak 13. 
Cijena parkiranja (satne karte) sa uključenim PDV-om iznosi 4,00 kn/h. 
Cijena dnevne karte sa uključenim PDV-om iznosi 40,00 kn. 

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 od 500,00 kuna s PDV-om snosi vlasnik (započeto premještanje 250,00 kn), odnosno vozač premještenog 
vozila. Vozilo sa deponija može podići vlasnik ili opunomoćenik vlasnika što dokazuje prometnim ispravama. 

Članak 15. 

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od dana 01.01.2021. godine.   

Broj: _______          /20__        KOMUNALAC d.o.o. 



OPĆI UVJETI KORIŠTENJA PARKIRALIŠTA NA TRGU BANA JOSIPA JELAČIĆA  
 

Članak 1. 
Ovim Općim uvjetima korištenja parkirališta na Trgu bana Josipa Jelačića – privatno parkiralište (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. 

Članak 2. 
Ovim Općim uvjetima uređuje se naplata parkirališta na području grada Koprivnice, Trg bana Josipa Jelačića (privatno 
parkiralište uz zgradu Croatia osiguranja). 
Za parkiranje vozila na parkiralištu navedenom u stavku 1. ovog članka  plaća se naknada svakog dana u vremenu od 
7:00 do 17:00 sati (bez vremenskog ograničenja korištenja), osim nedjeljom i blagdanima u Republici Hrvatskoj. 

Članak 3. 
Naplatu i nadzor naplate parkiranja na predmetnom parkiralištu obavlja trgovačko društvo KOMUNALAC d.o.o. sa 
sjedištem u Koprivnici, Mosna ulica 15, OIB: 41412434130 (dalje u tekstu: Organizator parkiranja). 

Članak 4. 
Ulaskom na parkirno mjesto, odnosno parkiranjem vozila na parkiralište vlasnik ili vozač vozila (u daljnjem tekstu: 
korisnik parkirališta) s Organizatorom parkiranja sklapa Ugovor o korištenju parkirališta s naplatom uz korištenje dnevne 
parkirališne karte prihvaćajući uvjete propisane ovim Općim uvjetima. 
Ugovorom o korištenju parkirališta iz stavka 1. ovog članka isključuje se čuvanje vozila te odgovornost za oštećenje 
vozila. 

Članak 5. 
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.  

Članak 6. 
Korisnik parkirališta može kupiti dnevnu kartu na automatu ili je neposredno preuzeti s nalogom za plaćanje na 
parkiralištu od osobe koju ovlasti Organizator parkiranja.  
Za kraće vrijeme korištenja parkirališta, dnevna karta izdaje se kao satna karta.  
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 osam dana od dana preuzimanja. 
Ako korisnik 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 osam (8) dana od dana njezinog preuzimanja. 
Dnevna karta s nalogom za plaćanje preuzeta na način iz stavka 3. i 4. ovog 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 7. 
Ako korisnik parkirališta ne plati dnevnu kartu u roku osam (8) dana od izdavanje iste dužan je Organizatoru parkiranja 
platiti zakonsku zateznu kamatu te troškove prisilne naplate. 
Ako korisnik parkirališta ne podmiri obveze iz stavka 1. ovog članka u danim rokovima Organizator parkiranja će 
pokrenuti protiv njega postupak prisilne naplate kod nadležnog tijela. 

Članak 8. 
Satna karta je isprava kojom korisnik parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću naknadu prema cijeni parkiranja, 
te da se na parkiralištu zadržavao u okviru dopuštenog, odnosno plaćenog vremena. 
Na satnoj karti su oznake – naziv parkirališta, ime, adresa i OIB Organizatora parkiranja, serijski broj karte, dan, mjesec 
i vrijeme korištenja parkirališta i cijena. 
Oznake na satnoj karti iz stavka 2. ovog članka ne primjenjuju se na satnu kartu kupljenu putem mobilnog telefona. 
 
 
 
 



Članak 9. 
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 ili na kiosku 
Tiska. 

 

Članak 10. 
Korisnik parkirališta mora u roku od deset (10) minuta od parkiranja vozila istaknuti valjanu parkirališnu kartu VIDLJIVO 
S UNUTARNJE STRANE PREDNJEG VJETROBRANSKOG STAKLA ili zaprimiti SMS poruku o plaćenoj parkirališnoj 
karti mobilnim telefonom. 
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 11. 
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 

Članak 12. 
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. 

Članak 13. 
Cijena parkiranja (satne karte) sa uključenim PDV-om iznosi 4,00 kn/h. 
Cijena dnevne karte sa uključenim PDV-om iznosi 40,00 kn. 

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 od 500,00 kuna s PDV-om snosi vlasnik (započeto premještanje 250,00 kn), odnosno vozač premještenog 
vozila. Vozilo sa deponija može podići vlasnik ili opunomoćenik vlasnika što dokazuje prometnim ispravama. 

Članak 15. 

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od dana 01.01.2021. godine.   

Broj: _______          /20__        KOMUNALAC d.o.o. 


