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Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 

68/18, 110/18) direktor trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o., uz prethodnu 

suglasnost Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog, _____________ 2019. godine, donio je 

OPĆE UVJETE 

isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama  

na području Grada Jastrebarskog 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim se Općim uvjetima isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim 

površinama na području Grada Jastrebarskog (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju uvjeti 

isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području Grada 

Jastrebarskog (u daljnjem tekstu: usluga), međusobna prava i obveze isporučitelja usluge i 

korisnika usluge te način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene usluge. 

Isporučitelj usluge 

Članak 2. 

Isporučitelj usluge je trgovačko društvo CESTE JASTREBARSKO d.o.o., Jastrebarsko, Dr. 

Franje Tuđmana 47, OIB: 10339976418 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj). 

Korisnik usluge je vlasnik vozila, primatelj leasinga kojemu je vozilo prepušteno na korištenje 

na temelju pravnog posla leasinga, najmoprimac kojem je osoba koja obavlja registriranu 

djelatnost rent-a-car usluge prepustila vozilo na korištenje na temelju ugovora o najmu odnosno 

osoba iz članka 18. ovih Općih uvjeta, a koji koristi uslugu sukladno ovim Općim uvjetima. 

Javna parkirališta s naplatom 

Članak 3. 

Javnim parkiralištem smatra se javna površina namijenjena isključivo za zaustavljanje i 

parkiranje vozila.  

Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu s propisom o 

sigurnosti prometa. 

Javna parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja moraju imati oznaku zone, vrijeme 

naplate parkiranja, cijenu i dopušteno vrijeme parkiranja.  

Članak 4. 

Javna parkirališta s naplatom mogu biti stalna ili privremena, ulična ili izvanulična.  
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Stalna javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje tijekom 

cijele kalendarske godine.  

Privremena javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje 

tijekom privremene regulacije prometa, organizacije prigodnih manifestacija, priredbi i slično.  

Ulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kolniku i nogostupu posebno označena 

horizontalnom i vertikalnom signalizacijom u skladu s propisima o sigurnosti prometa.  

Izvanulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika, a 

označena su vertikalnom i horizontalnom signalizacijom.  

Parkirališno mjesto na asfaltiranim javnim parkiralištima s naplatom označava se bijelom 

horizontalnom signalizacijom. 

Vrijeme naplate parkiranja 

Članak 5. 

Naplata parkiranja na javnim parkiralištima s naplatom obavlja se radnim danom u vremenu od 

7,00 do 15,00 sati i subotom od 7,00 do 12,00 sati. 

Naplata parkiranja se ne obavlja nedjeljom, blagdanom i praznikom. 

Vrijeme korištenja parkirališnog mjesta na javnim parkiralištima s naplatom ograničeno je na 

2 (dva) sata. 

Na cjelodnevne i povlaštene parkirališne karte ne primjenjuje se vremensko ograničenje trajanja 

parkiranja. 

Određivanje parkirališnih zona i parkirališta pod naplatom 

Članak 6. 

Sva javna parkirališta s naplatom na području Grada Jastrebarskog razvrstavaju se u jednu 

parkirališnu zonu - I. ZONA, koja se označava zelenom bojom. 

Stalna javna parkirališta s naplatom su: 

− prostor Strossmayerovog trga i 

− prostor ispred Zagrebačke banke u ulici Braće Kazića. 

Povremena javna parkirališta s naplatom iz članka 4. stavka 3. ovih Općih uvjeta određuje 

Isporučitelj. 

Nadzor nad parkiranjem 

Članak 7. 

Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom obavlja ovlaštena osoba 

Isporučitelja. 
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II. UVJETI PRUŽANJA I KORIŠTENJA USLUGE TE MEĐUSOBNA PRAVA I 

OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA USLUGE 

Ugovor o isporuci usluge 

Članak 8. 

Parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom uz korištenje parkirne karte, zaprimljene 

SMS poruke o plaćenoj parkirnoj karti putem mobilnog telefona, kupnje putem mobilne 

aplikacije ili putem maloprodajnih objekata, korisnik usluge sklapa sa Isporučiteljem ugovor o 

isporuci usluge. 

Sklapanjem ugovora iz stavka 1. ovog članka, korisnik usluge prihvaća odredbe ugovora o 

isporuci usluge utvrđene ovim Općim uvjetima. 

Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji nema valjanu odnosno odgovarajuću parkirnu 

kartu sukladno ovim Općim uvjetima ili koji nije istaknuo važeći znak pristupačnosti na 

vjetrobranskom staklu vozila, korištenje javnog parkirališta s naplatom ugovara s 

Isporučiteljem sukladno člancima 20., 21. i 24. ovih Općih uvjeta. 

Korisnik rezervacije parkirališnog mjesta sklapa ugovor o zakupu parkirališnog mjesta s 

Isporučiteljem sukladno članku 22. ovih Općih uvjeta. 

Članak 9. 

Ugovorom iz članka 8. stavaka 1., 3. i 4. ovih Općih uvjeta isključuje se odgovornost 

Isporučitelja za čuvanje, oštećenje ili krađu vozila. 

Način korištenja javnog parkirališta s naplatom 

Članak 10. 

Korisnik usluge dužan je koristiti javno parkiralište s naplatom na način da vozilo parkira unutar 

označenog parkirališnog mjesta. 

Ukoliko korisnik usluge parkira vozilo na način da zauzme dva parkirališna mjesta, mora kupiti 

dvije parkirališne karte. 

VRSTE PARKIRALIŠNIH KARATA 

Članak 11. 

Za korištenje javnog parkirališta s naplatom koriste se slijedeće vrste parkirališnih karata: 

− satna parkirališna karta 

− cjelodnevna parkirališna karta 

− povlaštena parkirna karta 

− dnevna parkirališna karta. 

Izgled i sadržaj parkirališnih karata iz stavka 1. ovog članka određuje Isporučitelj. 
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Satna parkirališna karta 

Članak 12. 

Za korištenje javnog parkirališta s naplatom može se koristiti satna parkirališna karta (u 

daljnjem tekstu: satna karta). 

Satna karta vrijedi za parkirališnu zonu i vremensko razdoblje za koje je izdana. 

Članak 13. 

Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi javno parkiralište s naplatom korištenjem 

satne karte, dužan je, najkasnije u roku od 10 minuta po dolasku na parkirališno mjesto: 

− istaknuti kupljenu satnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila 

− zaprimiti SMS poruku za plaćeno satno parkiranje 

− zaprimiti poruku da je plaćanje izvršeno putem mobilne aplikacije ili 

− zaprimiti potvrdu da je plaćanje izvršeno na maloprodajom objektu. 

Valjana satna karta je ona parkirališna karta iz koje je vidljivo da je plaćena: 

a) za vremensko razdoblje u kojem se koristi javno parkiralište s naplatom 

b) za parkirališnu zonu u kojoj se koristi javno parkiralište s naplatom i 

c) u okviru vremenskog ograničenja trajanja parkiranja. 

Cjelodnevna parkirališna karta 

Članak 14. 

Korisnik javnog parkirališta s naplatom može kupiti cjelodnevnu parkirališnu kartu (u daljnjem 

tekstu: cjelodnevna karta). 

Cjelodnevna karta vrijedi za javno parkiralište s naplatom za koje je kupljena i važi od trenutka 

izdavanja do isteka radnog vremena javnog parkirališta s naplatom na dan kada je kupljena. 

Javna parkirališta s naplatom za koja se može kupiti cjelodnevna karta određuje Isporučitelj. 

Povlaštena parkirališna karta 

Članak 15. 

Za korištenje javnih parkirališta s naplatom pod povlaštenim uvjetima Isporučitelj izdaje 

povlaštenu parkirališnu kartu (u daljnjem tekstu: povlaštena karta) sukladno člancima 16., 17. 

i 18. ovih Općih uvjeta. 

Članak 16. 

Pravo na povlaštenu kartu ima fizička osoba (stanar) ako: 
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− ima prebivalište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje osobnom 

iskaznicom ili uvjerenjem o prebivalištu Ministarstva unutarnjih poslova (koje ne smije 

biti starije od 30 dana) i ima vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuje važećom 

prometnom dozvolom i/ili ugovorom o leasingu 

− ima boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje 

odgovarajućim uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova (koje ne smije biti starije od 

30 dana) i ima vozilo u vlasništvu ili leasingu što dokazuje važećom prometnom 

dozvolom i/ili ugovorom o leasingu ili 

− ima prebivalište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje osobnom 

iskaznicom ili uvjerenjem o prebivalištu Ministarstva unutarnjih poslova (koje ne smije 

biti starije od 30 dana), koristi službeno vozilo tijekom 24 sata, što dokazuje 

odgovarajućom potvrdom poslodavca iz koje je razvidno da poslodavac nema u 

vlasništvu odnosno na korištenju poslovni prostor na području na kojem se naplaćuje 

parkiranje. 

Povlaštenu kartu korisnik može koristiti isključivo za vozilo za koje je izdana. 

Članak 17. 

Pravo na povlaštenu kartu ima i fizička osoba – obrtnik koja: 

− ima prebivalište i sjedište obrta na istoj adresi na području na kojem se naplaćuje 

parkiranje, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem o prebivalištu Ministarstva 

unutarnjih poslova (koje ne smije biti starije od 30 dana) i izvatkom iz obrtnog registra 

(koji ne smije biti stariji od 30 dana) 

− ima vozilo u vlasništvu obrta ili leasingu obrta, što dokazuje važećom prometnom 

dozvolom i/ili ugovorom o leasingu i 

− ne koristi povlaštenu kartu kao fizička osoba (stanar) sukladno članku 17. ovih Općih 

uvjeta. 

Povlaštenu kartu korisnik može koristiti isključivo za vozilo za koje je izdana. 

Članak 18. 

Osim osoba određenih u člancima 17. i 18. ovih Općih uvjeta, pravo na povlaštenu kartu imaju 

i osobe s invaliditetom koje posjeduju važeći znak pristupačnosti na temelju rješenja nadležnog 

tijela, za određeno vozilo koje koriste, na svim javnim parkiralištima za parkirališna mjesta koja 

nisu rezervirana za vozila s invaliditetom i uz uvjet isticanja znaka pristupačnosti na 

vjetrobranskom staklu vozila. 

Članak 19. 

Korisnik javnog parkirališta s naplatom ostvaruje pravo korištenja javnog parkirališta s 

naplatom po povlaštenim uvjetima samo ako ima valjanu povlaštenu kartu. 

Valjana povlaštena karta je ona parkirališna karta iz koje je vidljivo da vrijedi: 
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1. za vozilo za koje je izdana odnosno za registarsku oznaku parkiranog vozila 

2. za vremensko razdoblje za koje je izdana i 

3. za javno parkiralište s naplatom za koje je izdana. 

Povlaštena karta vrijedi od trenutka kada je kupljena i dok korisnik povlaštene karte ispunjava 

uvjete iz članaka 16., 17. i 18. ovih Općih uvjeta, odnosno do otkaza usluge parkiranja od strane 

korisnika povlaštene karte. 

Ako korisnik povlaštene karte tijekom njezina važenja promijeni vozilo za koje je ista izdana, 

Isporučitelj će na zahtjev korisnika povlaštene karte zamijeniti parkirnu kartu. 

Troškove zamjene parkirne karte snosi korisnik povlaštene karte. 

Dnevna karta 

Članak 20. 

Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom nema valjanu odnosno odgovarajuću parkirnu kartu 

ili nije istaknuo važeći znak pristupačnosti na vjetrobranskom staklu vozila, smatrat će se da je 

s Isporučiteljem sklopio ugovor o korištenju jednog parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu 

s naplatom u trajanju od 24 sata od trenutka izdavanja naloga za plaćanje dnevne karte od strane 

ovlaštene osobe Isporučitelja (u daljnjem tekstu: dnevna karta). 

Ukoliko korisnik iz stavka 1. ovoga članka, prilikom parkiranja vozila zauzme dva parkirališna 

mjesta, smatrat će se da je sa Isporučiteljem sklopio ugovor o korištenju dva parkirališna mjesta 

na javnom parkiralištu s naplatom u trajanju od 24 sata od trenutka izdavanja naloga za plaćanje 

dnevnih parkirnih karti od strane ovlaštene osobe Isporučitelja. 

Članak 21. 

Ovlaštena osoba Isporučitelja koristi se odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje 

evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa, boje i registarske oznake vozila te 

ispisivanje dnevne karte i naloga, a sve sukladno ugovoru o isporuci usluge iz članka 8. stavka 

3. ovih Općih uvjeta. 

Dnevnu kartu i nalog izdaje ovlaštena osoba Isporučitelja za nadzor nad parkiranjem vozila, 

koja dnevnu kartu i nalog pričvršćuje ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila. 

Dostavljanje dnevne karte i naloga na način utvrđen u stavku 2. ovog članka smatra se urednom 

dostavom, a svako kasnije oštećenje ili uništenje istih nema utjecaja na valjanost dostavljanja i 

ne odgađa plaćanje dnevne karte. 

Ukoliko korisnik parkirališta parkira vozilo na način da je zauzeo dva parkirališna mjesta, izdat 

će mu se dva naloga. 

 

 

 



-  Pr i jed log  -  

- 7 - 

 

Rezervirano parkirališno mjesto 

Članak 22. 

Na javnom parkiralištu s naplatom može se na temelju pisanog zahtjeva korisnika dati na 

uporabu rezervirano parkirališno mjesto. 

Rezervirano parkirališno mjesto daje se na korištenje putem polugodišnjeg ili godišnjeg 

ugovora kojeg sklapaju Isporučitelj i korisnik rezerviranog parkirališnog mjesta. 

Za rezervirano parkirališno mjesto Isporučitelju se plaća mjesečna cijena u iznosu propisanom 

Cjenikom iz članka 24. ovih Općih uvjeta. 

Za horizontalnu signalizaciju rezerviranog parkirališnog mjesta koristi se žuta boja. 

Članak 23. 

Za čuvanje rezerviranog parkirališnog mjesta, prometne signalizacije i eventualno postavljenih 

elemenata blokade od strane Isporučitelja odgovoran je korisnik rezerviranog parkirališnog 

mjesta. 

III. NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE USLUGE 

Cijena usluge parkiranja 

Članak 24. 

Cijene usluge parkiranja utvrđene su Cjenikom koji donosi Isporučitelj uz prethodnu suglasnost 

gradonačelnika Grada Jastrebarskog. 

Cjenik iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama 

Isporučitelja. 

Kupnja parkirališnih karata 

Članak 25. 

Kupnja satne karte na javnom parkiralištu obavlja se: 

− ručnom naplatom 

− automatski 

− putem GSM operatera 

− putem mobilne aplikacije ili 

− putem maloprodajnih objekata. 

Ručna naplata podrazumijeva istodobno plaćanje cijene i preuzimanje satne karte neposredno 

na javnom parkiralištu od ovlaštene osobe Isporučitelja. 

Automatska kupnja podrazumijeva istodobno plaćanje cijene i preuzimanje satne karte 

neposredno na javnom parkiralištu putem parkirnog automata. 
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Kupnja putem GSM operatera podrazumijeva plaćanje cijene upućivanjem SMS poruke na 

odgovarajućem operateru koji korisnika parkirališta povratnom SMS porukom obavještava da 

je plaćanje cijene prihvaćeno. 

Kupnja putem mobilne aplikacije podrazumijeva plaćanje cijene putem aplikacije na mobitelu 

te korisnik po uplati prima obavijest da je plaćanje prihvaćeno. 

Kupnja putem maloprodajnih objekata podrazumijeva plaćanje cijene na maloprodajnom 

objektu pri čemu se satna karta preuzima od prodavača. 

Članak 26. 

Kupnja cjelodnevne i povlaštene karte obavlja se plaćanjem cijene i preuzimanjem karte od 

strane korisnika kod ovlaštene osobe Isporučitelja. 

Rok za plaćanje dnevne karte 

Članak 27. 

Korisnik javnog parkirališta za kojeg je utvrđena obveza plaćanja dnevne karte, dužan je platiti 

dnevnu kartu u roku od osam dana od dana izdavanja iste. 

Izuzeća od obveze plaćanja cijene usluge parkiranja 

Članak 28. 

Cijenu usluge parkiranja na javnom parkiralištu s naplatom ne plaćaju: 

− osobe s invaliditetom za parkirališna mjesta koja su rezervirana za vozila s invaliditetom 

− vlasnici odnosno korisnici elektro vozila i tzv. “plug-in hibridi“ vozila na mjestima na 

kojima se nalaze uređaji za punjenje vozila (za vrijeme punjenja) 

− vozila Ministarstva unutarnjih poslova 

− vozila Hrvatske vojske i 

−  vozila hitnih službi (hitna pomoć, vatrogasci i HGSS i dr.). 

Vozilo iz stavka 1. točke 1. ovog članka mora imati vidljivo istaknuti važeći znak pristupačnosti 

u suglasju s propisima. 

Vlasnik odnosno korisnik vozila iz stavka 1. točke 2. ovog članka mora nakon završenog 

punjenja vozila, vozilo odmah premjestiti na drugo parkirališno mjesto na kojem se ne nalazi 

uređaj za punjenje vozila. 

Vozila iz stavka 1. točke 5. ovog članka moraju imati ugrađene posebne uređaje za davanje 

zvučnih i svjetlosnih signala u obavljanju službenih zadaća. 
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IV. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 29. 

Akti potrebni za provedbu ovih Općih uvjeta donijet će se u roku od 30 dana od dana njihovog 

stupanja na snagu. 

Članak 30. 

Ovi Opći uvjeti objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog« i na mrežnim 

stranicama Grada Jastrebarskog te na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Isporučitelja. 

Članak 31. 

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada 

Jastrebarskog«. 

KLASA: 

URBROJ: 

Jastrebarsko, 

DIREKTOR 

Nenad Strizrep 


