Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2 od 4. veljače 2019.
Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.
68/18 i 110/18) i članka 19. točke 24. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka
br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 12/17 i 2/18)
Gradsko vijeće Grada Osijeka na 16. sjednici održanoj 4. veljače 2019., donijelo je

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge
parkiranja i ugovora o korištenju parkirališta trgovačkog društva Elektromodul d.o.o.
Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja i
ugovora o korištenju parkirališta trgovačkog društva Elektromodul d.o.o., Ribarska 4, Osijek.
Članak 2.
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja i ugovora o korištenju parkirališta
sastavni su dio ove odluke.
Članak 3.
Opći uvjeti iz članka 1. ove odluke objavit će se u Službenom glasniku Grada Osijeka
i na Internet stranici Grada Osijeka www.osijek.hr.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 363-01/19-01/9
URBROJ: 2158/01-01-19-8
Osijek, 4. veljače 2019.
Predsjednik
Gradskoga vijeća
dr.sc. Željko Požega, v.r.
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Temeljem čl. 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18) i čl. 11.
st. 3. Pravilnika o organizaciji i načinu naplate parkiranja („Službeni glasnik“ Grada Osijeka
br. 19/13) isporučitelj komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
Elektromodul d.o.o., Osijek, Ribarska 4, OIB: 28417987221, kao organizator i davatelj usluga
parkiranja na javnim parkirališnim prostorima pod naplatom u gradu Osijeku, donosi:
OPĆE UVJETE
ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE PARKIRANJA I
UGOVORA O KORIŠTENJU PARKIRALIŠTA

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Općim uvjetima (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju se uvjeti pružanja odnosno
korištenja komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama - organizacija i način
naplate parkiranja osobnih vozila na javnim parkiralištima i ugovorni odnos nastao
zaustavljanjem i parkiranjem vozila na javnom parkirališnom prostoru kojim upravlja
organizator i isporučitelj usluge parkiranja, međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika
komunalne usluge, način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge.
Članak 2.
Isporučitelj komunalne usluge parkiranja Elektromodul d.o.o., Osijek, Ribarska 4, OIB:
28417987221 (u daljnjem tekstu: Elektromodul d.o.o.) obavlja djelatnost održavanja
parkirališta i naplate parkiranja osobnih vozila na području grada Osijeka sukladno zakonskim
propisima, Odluci o dodjeli koncesije koju je donijelo Gradsko Vijeće Grada Osijeka na 11.
sjednici održanoj dana 30.06.2014. godine i aktima Grada Osijeka kojima je utvrđeno područje
naplate parkiranja osobnih vozila.

II.

UVJETI PRUŽANJA USLUGE PARKIRANJA
Članak 3.

Elektromodul d.o.o. pruža komunalne usluge parkiranja u skladu sa zakonskim propisima
kojima se uređuje komunalno gospodarstvo, sigurnost prometa na cestama, obvezni odnosi i
općim aktima Grada Osijeka kojima se određuju organizacija i način naplate parkiranja, zone
parkiranja, broj parkirališnih mjesta, vrijeme naplate i cijena parkiranja, te općim aktima
Elektromodula d.o.o.
Članak 4.
Pod organizacijom i načinom naplate parkiranja osobnih vozila na javnim parkiralištima
podrazumijeva se obavljanje poslova vezanih uz samu naplatu na parkiralištima, postavljanje i
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održavanje automata za naplatu, postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije na
parkiralištima koja su u naplati, čišćenje parkirališta u zimskim uvjetima.
Članak 5.
Javna parkirališta su prometne površine izgrađene isključivo za zaustavljanje i parkiranje vozila
ili su označena propisanom prometnom signalizacijom na dijelu kolnika, nogostupa ili na
ostalim površinama na kojima se ona mogu označiti sukladno posebnim zakonskim propisima.
Članak 6.
Elektromodul d.o.o. je dužan obilježiti parkirališta koja se nalaze u sustavu naplate propisanom
prometnom signalizacijom i oznakama iz kojih je vidljivo u kojoj se zoni parkiralište nalazi,
cijena parkiranja, kao i vrijeme naplate parkiranja.

III.

MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA USLUGE
Članak 7.

Zaustavljanjem i parkiranjem vozila na javnom parkirališnom prostoru pod naplatom vozač
odnosno vlasnik vozila zaključuje sa organizatorom parkiranja ugovor o korištenju parkirališta
prihvaćajući ove Opće uvjete.
Članak 8.
Vozač odnosno vlasnik vozila dužan je u roku od 10 minuta od trenutka zaustavljanja vozila na
javnom parkirališnom prostoru pod naplatom kupiti parkirnu kartu.
Članak 9.
Parkirna karta može se kupiti putem automata, sms-a, mobilne aplikacije, web trgovine i na
kiosku, a korisnici usluga u posebnom režimu (stanari, pravne osobe, invalidi i korisnici
komercijalnih karata) parkirnu kartu mogu kupiti izravno od Elektromodula d.o.o..
Članak 10.
Ukoliko je kupljena parkirna karta na automatu ista mora biti vidljivo istaknuta sa unutarnje
strane vjetrobranskog stakla. Neisticanjem parkirne karte na opisani način smatra se da parkirna
karta nije niti kupljena.
Članak 11.
Ukoliko je vozilo parkirano bez kupljene karte ili s kartom koja ne odgovara zoni parkiranja ili
s kartom kojoj je isteklo vrijeme važenja, smatra se da je sklopljen ugovor o parkiranju na
osnovu korištenja dnevne karte.
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Članak 12.
Na osnovu sklopljenog ugovora, sukladno odredbi članka 11. ovih Općih uvjeta, izdaje se
dnevna karta i nalog za plaćanje dnevne karte i postavlja ispod brisača vjetrobranskog stakla
vozila.
Članak 13.
Izdavanje dnevne karte i naloga za plaćanje dnevne karte na način iz članka 12. smatra se
urednim i kasnije oštećenje ili uništenje istih ne utječe na valjanost i ne odgađa plaćanje dnevne
karte.
Članak 14.
Vozač odnosno vlasnik vozila dužan je platiti dnevnu kartu u roku od osam dana od dana
izdavanja naloga.
Članak 15.
Dnevna karta važi od trenutka izdavanja naloga za plaćanje dnevne karte, od strane službenog
kontrolora naplate parkiranja, do istog tog vremena u prvom slijedećem danu u kojem se vrši
naplata parkiranja.
Članak 16.
Dnevna karta je važeća za zonu u kojoj je izdana i za sve niže zone naplate parkiranja, ali ne i
za višu zonu naplate parkiranja.
Članak 17.
Odgovornom osobom za plaćanje dnevne karte smatra se osoba označena kao vlasnik vozila u
evidenciji Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno korisnik vozila naveden u evidenciji
Ministarstva unutarnjih poslova za slučaj da je vlasnik vozila leasing kuća, a za vozila koja nisu
evidentirana vlasnik vozila utvrđuje se na drugi način.
Članak 18.
Ukoliko odgovorna osoba za plaćanje dnevne parkirne karte iz točke 17. ovih Općih uvjeta ne
plati nalog za plaćanje dnevne karte ili račun organizator parkiranja pokrenut će protiv iste
odgovarajući postupak naplate.

IV.

NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA USLUGE
Članak 19.

Cijene usluga parkiranja, zone parkiranja, broj parkirališnih mjesta i vrijeme naplate utvrđeni
su Rješenjem o utvrđivanju zona, cjenika karata za parkiranje i vremena naplate parkiranja
osobnih vozila koje donosi Gradonačelnik Grada Osijeka.
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V.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.

Na ove Opće uvjete dana je prethodna suglasnost Gradskog vijeća Grada Osijeka (KLASA:
363-01/19-01/9, URBROJ: 2158/01-01-19-8) od 4. veljače 2019.
Članak 21.
Ovi Opći uvjeti objavljuju se u Službenom glasniku Grada Osijeka, te na oglasnoj ploči i
mrežnim stranicama isporučitelja usluge Elektromodula d.o.o.
Članak 22.
Danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti Opći uvjeti ugovora o korištenju
parkirališta (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 17/14).
Članak 23.
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada
Osijeka.
U Osijeku, 4. veljače 2019.
Elektromodul d.o.o.
Direktorica
Ana Kocelj, dipl.iur., v.r.

