Na temelju odredbe članka 30. i članka 133. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(Narodne novine br. 68/18 i 110/18), odredbe članka 3. Odluke o organizaciji i načinu naplate
parkiranja na području Grad Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 2/16, 4/16, 3/18),
članka 26. Društvenog ugovora trgovačkog društva KRAKOM d.o.o. Krapina, direktor
Društva donio je

OPĆE UVJETE
usluge parkiranja na javnim parkiralištima
na području Grada Krapine
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se općim uvjetima utvrđuje način obavljanja komunalne djelatnosti usluge parkiranja na
javnim parkiralištima na području Grada Krapine koju obavlja trgovačko društvo KRAKOM
d.o.o. Krapina, Gajeva 20 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj).
Članak 2.
Javnim parkiralištem smatra se javna prometna površina namijenjena isključivo za
zaustavljanje i parkiranje vozila.
II. OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNIH PARKIRALIŠTA S
NAPLATOM
Članak 3.
Korisnik odnosno vlasnik vozila sklapa s Isporučiteljem ugovor o korištenju javnog
parkirališta parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom uz korištenje odgovarajuće
parkirališne karte (satna, dnevna, godišnja, povlaštena, rezervacija), odnosno zaprimanjem
SMS poruke po plaćenoj parkirnoj karti putem mobilnog telefona.
Sklapanjem ugovora iz stavaka 1. ovog članka, korisnik odnosno vlasnik vozila prihvaća
odredbe ugovora o korištenju javnog parkirališta s naplatom propisanih ovim Općim
uvjetima.
Članak 4.
Ugovorom iz članka 3. ovih Općih uvjeta isključuje se odgovornost Isporučitelja za čuvanje,
oštećenje ili krađu vozila.
Članak 5.
Cijene karata za korištenje javnih parkirališta s naplatom, određuje Isporučitelj uz prethodnu
suglasnost Gradonačelnika Grada Krapine, na način i u rokovima propisanim odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu, a objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranicama
Isporučitelja.
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Na području svih zona u kojima se naplaćuje parkiranje prvih 15 minuta parkiranja je bez
naknade.
Rok iz stavka 2. ovog članka počinje teći od prvog opažanja ovlaštene osobe Isporučitelja.
Naplate parkiranja oslobođena su službena vozila Ministarstva unutarnjih poslova, hitne
pomoći, vatrogasna vozila i vozila Hrvatske vojske.
Članak 6.
Za korištenje javnih parkirališta s naplatom koristi se satna karta (jednosatna ili višesatna),
dnevna karta, godišnja parkirna karta i povlaštena karta.
Članak 7.
Za korištenje javnih parkirališta s naplatom s ograničenim vremenom trajanja parkiranja
koristi se satna karta.
Satna karta vrijedi za parkirališnu zonu i vremensko razdoblje za koje je izdana.
Izgled, sadržaj i vrijeme važenja satne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom
određuje Isporučitelj.
Članak 8.
Naplata satne karte na javnom parkiralištu obavlja se ručno i automatski neposredno na
parkiralištu, mobilnim telefonom, te preko drugih prodajnih mjesta sukladno posebnoj odluci.
Ručna naplata satne karte podrazumijeva istodobnu kupnju i preuzimanje parkirne karte
neposredno na parkiralištu od ovlaštene osobe Isporučitelja.
Automatska naplata satne karte podrazumijeva istodobnu kupnju i preuzimanje tiskane
parkirne karte neposredno na parkiralištu putem parkirnog automata.
Naplata satne karte mobilnim telefonom podrazumijeva kupnju parkirne karte elektroničkim
putem odnosno slanjem SMS poruke odgovarajućem operateru koji korisnika parkirališta
povratnom SMS porukom obavještava da je plaćanje naknade za parkiranje prihvaćeno.
Članak 9.
Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi javno parkiralište korištenjem satne karte i
u okviru vremenskog ograničenja parkiranja dužan je istaknuti valjanu satnu kartu s unutarnje
strane vjetrobranskog stakla vozila ili zaprimiti SMS potvrdu za plaćeno parkiranje, u roku od
15 minuta od dolaska na parkirališno mjesto.
Valjana satna karta je ona parkirna karta iz koje je vidljivo da je plaćena:
a) za vremensko razdoblje u kojem se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom
b) za parkirališnu zonu u kojoj se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom
c) u okviru vremenskog ograničenja trajanja parkiranja.
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Ako korisnik javnog parkirališta postupi suprotno stavku 1. ovog članka smatra se da je
pristao preuzeti dnevnu kartu koju mu je ovlaštena osoba Isporučitelja stavila na
vjetrobransko staklo i dužna ju je platiti u roku od 8 dana od dana njenog preuzimanja.
Članak 10.
Dnevna parkirna karta (u daljnjem tekstu: dnevna karta) vrijedi za parkirališnu zonu i za
vremensko razdoblje za koje je izdana.
Dnevna karta vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena u prvom slijedećem danu u
kojem se naplaćuje parkiranje.
Izgled i sadržaj dnevne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje Isporučitelj.
Članak 11.
Naplata dnevne karte obavlja se naplatom naloga za plaćanje dnevne karte putem žiro-računa
Isporučitelja ili naplatom dnevne karte na blagajni Isporučitelja.
Naplata dnevne karte putem naloga podrazumijeva preuzimanje dnevne karte neposredno na
javnom parkiralištu od ovlaštene osobe Isporučitelja i plaćanje dnevne karte u roku od osam
dana od dana preuzimanja.
Članak 12.
Ovlaštene osobe Isporučitelja koriste se odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje
evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa, boje i registarske oznake vozila te
ispisivanje dnevne karte i naloga za plaćanje, a sve u sukladno općim uvjetima ugovora o
korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanih ovim Općim uvjetima.
Dnevnu kartu i nalog izdaje ovlaštena osoba Isporučitelja za nadzor nad parkiranjem vozila,
koja dnevnu kartu i nalog ostavi na vjetrobranskom staklu 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.
Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne plati dnevnu kartu u roku iz članka 9. stavka 3.
ovih Općih uvjeta, dužan je, osim iznosa dnevne karte, platiti i stvarne troškove te zakonsku
zateznu kamatu.
Članak 13.
Stanari ulica i trgova na području zona u kojima se naplaćuje parkiranje i pravne osobe koje
imaju sjedište unutar tog područja mogu koristit povlaštene uvjete parkiranja samo na
parkiralištima 2. zone (osim parkirališta u Ulici hrvatskih branitelja-vrtić) i 3. zone, u pogledu
vremenskog ograničenja trajanja parkiranja i cijene.
Za korištenje javnih parkirališta iz stavka 1. ovog članka koristi se povlaštena parkirna karta.
Povlaštena parkirna karta vrijedi za parkirališnu zonu i za vremensko razdoblje za koje je
izdana.
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Vrste i cijene povlaštenih karata za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje
Isporučitelj uz suglasnost Gradonačelnika Grada Krapine, uz primjenu članka 5. stavka 1.
ovih Općih uvjeta.
Članak 14.
Pravo na povlaštenu parkirnu kartu na parkiralištima iz članka 13. stavka 1. ima fizička
osoba-stanar koja:
- ima prebivalište ili boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što
dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova o
adresi stanovanja.
- ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom.
Pravo na povlaštenu kartu na parkiralištima iz članka 13. stavka 1. ima pravna osoba koja:
-

-

koristi poslovni prostor na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje
ugovorom o zakupu, odnosno izvatkom iz zemljišne knjige o vlasništvu poslovnog
prostora
ima vozilo registrirano na ime pravne osobe, što dokazuje valjanom prometnom
dozvolom.

Povlaštena karta vrijedi dok fizička, odnosno pravna osoba ispunjava uvjete iz stavka 1. i 2.
ovog članka.
Članak 15.
Korisnik javnog parkirališta s naplatom ostvaruje pravo korištenja javnog parkirališta po
povlaštenim uvjetima samo ako ima valjanu povlaštenu kartu.
Valjana povlaštena karta je ona parkirna karta iz koje je vidljivo da vrijedi:
a) za vozilo za koje je izdana, odnosno za registracijsku oznaku parkiranog vozila,
b) za vremensko razdoblje u kojem se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom i
c) za parkirališnu zonu u kojoj se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom.
Ako korisnik povlaštene karte tijekom njezina važenja promjeni vozilo na koje je izdana,
Isporučitelj će na zahtjev korisnika odnosno vlasnika zamijeniti parkirnu kartu, na trošak
korisnika odnosno vlasnika vozila.
Članak 16.
Godišnja parkirna karta može se izdati za 2. zonu (osim parkirališta u Ulici hrvatskih
branitelja-vrtić) i 3. zonu.
Iznimno od stavka 1. ovog članka stanarima ulica na području 1. zone može se izdati godišnja
karta ukoliko isti nemaju mogućnosti parkirati vozilo uz stambeni objekt (dvorište, garaža, i
sl.).
Godišnja karta iz stavka 2. ovog članka može se ostvariti samo za jedno vozilo po kućanstvu.
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Godišnja karta ne osigurava rezervaciju parkirnog mjesta
Godišnju kartu na zahtjev korisnika izdaje Isporučitelj sukladno važećem cjeniku.
Članak 17.
Isporučitelj može uz suglasnost Gradonačelnika, izdati rezervaciju i zauzimanje parkirnog
mjesta u 1. zoni slijedećim pravnim osobama: Krapinsko-zagorskoj županiji, Uredu državne
uprave i Gradu Krapini.
Rezervacija i zauzimanje parkirnog mjesta može se izdati za najviše 20% raspoloživih
parkirnih mjesta na svakom parkiralištu u 1. zoni.
Iznimno od prethodnog stavka, mogu se osigurati rezervacije za korištenje parkirnih mjesta za
proširenje ugostiteljskih terasa, a sukladno posebnim propisima i odlukama.
Uvjeti korištenja rezervacije i zauzimanje parkirnog mjesta reguliraju se ugovorom između
Isporučitelja i pravne osobe koja koristi parkirno mjesto.
Članak 18.
Korisnikom javnog parkirališta s naplatom koji podliježe obvezi plaćanja parkirne karte
smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva
unutarnjih poslova, prema registarskoj oznaci vozila.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
Na ove Opće uvjete dana je prethodna suglasnost Gradskog vijeća Grada Krapine Odlukom
KLASA: 363-02/19-01/0008, URBROJ: 2140/01-04-0401-19-4 od 29.01.2019. godine.
Članak 20.
Ovi Opći uvjeti objavit će se u Službenom glasniku Grada Krapine, na mrežnim stranicama
Grada, na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama isporučitelja usluge.
Članak 21.
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada
Krapine.
Broj: 35/2019.
Krapina, siječanj 2019. godine
DIREKTOR:
Katarina Posilović, dipl. oec.
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