
Na temelju Općih uvjeta ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom od 19. prosinca 

2019. godine (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) objavljenih u »Službenom glasniku Grada 

Jastrebarskog«, broj 07/19 od 19. prosinca 2019., uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika 

Grada Jastrebarskog, direktor Društva, 29. prosinca 2022., donosi 

CJENIK  

usluga parkiranja na uređenim javnim površinama 

I. 

STALNA JAVNA PARKIRALIŠTA S NAPLATOM 

Stalna javna parkirališna mjesta s naplatom (u daljnjem tekstu: stalna parkirališta) na području 

Grada Jastrebarskog određena su člankom 6. stavkom 2. Općih uvjeta i nalaze se u 

Jastrebarskom na prostoru Strossmayerovog trga i prostoru ispred Zagrebačke banke u ulici 

Braće Kazić (kad se ispune formalnopravni i tehnički uvjeti). Na stalnim parkiralištima 

naplaćuju se satna parkirališna karta, dnevna parkirališna karta, povlaštena parkirališna karta i 

rezervirana parkirališna mjesta. 

Satna i dnevna parkirališna karta: 

Parkirališna 

zona 

Radno vrijeme 
Dnevna 

karta 

Satna  

karta Radnim 

danom 
Subotom 

Nedjeljom i 

blagdanima 

I. ZONA 7-15 7-12 NE RADI 3,19 0,40 

Povlaštena parkirališna karta: 

Vrsta karte 
Parkirališna 

zona 
Mjesečno 

Fizička osoba (stanar) s prebivalištem u zoni naplate (članak 16. 

stavak 1. točke 1. i 3. Općih uvjeta) 
I. 13,27 

Fizička osoba (stanar) s boravištem u zoni naplate (članak 16. 

stavak 1. točka 2. Općih uvjeta) 
I. 16,59 

Fizička osoba - obrtnik s prebivalištem i sjedištem u zoni naplate 

(članak 17. Općih uvjeta) 
I. 13,27 

Osoba s invaliditetom za parkirališna mjesta koja nisu rezervirana 

za vozila s invaliditetom (članak 18. Općih uvjeta) 
I. 3,32 

Rezervirana parkirališna mjesta: 

Vrsta karte 
Parkirališna 

zona 
Ugovor 

Mjesečna cijena po rezerviranom parkirališnom mjestu I. 26,54 

 



II. 

POVREMENA JAVNA PARKIRALIŠTA S NAPLATOM 

Povremena javna parkirališna mjesta s naplatom (u daljnjem tekstu: povremena parkirališta) u 

skladu s odredbama članka 6. stavka 3. Općih uvjeta određuje Društvo tijekom privremene 

regulacije prometa, organizacije prigodnih manifestacija, priredbi i slično. Na povremenim 

parkiralištima naplaćuje se isključivo cjelodnevna parkirališna karta. 

Cjelodnevna parkirališna karta: 

Parkirališna 

zona 

Radno vrijeme 
Cjelodnevna  

karta Radnim 

danom 
Subotom 

Nedjeljom i 

blagdanima 

- 0-24 0-24 0-24 1,33 

III. 

Cijene su izražene u eurima. U cijene je uračunat porez na dodanu vrijednost (PDV).  

Cijene se primjenjuju od 01. siječnja 2023. 

Cjenik će se objaviti na Oglasnoj ploči i web stranici Društva. 

KLASA: 363-03/22-01/01 

URBROJ: 238/12-156-3 

Jastrebarsko, 29. prosinca 2022. 

DIREKTOR 

Nenad Strizrep 

 


