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Temeljem članka 11. stavka 3. Pravilnika o organizaciji i načinu naplate parkiranja („Službeni 
glasnik“ Grada Osijeka br. 19/13.) i odredbe članka 295. stavka 1. Zakona o obveznim 
odnosima („Narodne novine“ br. 35/05, 41/08, 125/11.), a po pribavljenoj prethodnoj 
suglasnosti Gradonačelnika Grada Osijeka (Klasa 340-01/14-01/189, Urbroj: 2158/01-02-14-
2) od 11. prosinca 2014. godine, Elektromodul d.o.o. Osijek, A. Hebranga 7, OIB: 
28417987221, kao organizator i davatelj usluga parkiranja na javnim parkirališnim prostorima 
pod naplatom u gradu Osijeku, donio je: 
 

OPĆE UVJETE UGOVORA O KORIŠTENJU PARKIRALIŠTA 
 
I. Ovim općim uvjetima uređuje se ugovorni odnos nastao zaustavljanjem i parkiranjem vozila 
na javnom parkirališnom prostoru kojim upravlja organizator i davatelj usluge parkiranja i 
donositelj ovih općih uvjeta Elektromodul d.o.o. Osijek (u daljnjem tekstu: Elektromodul 
d.o.o.). 
 
II. Zaustavljanjem i parkiranjem vozila na javnom parkirališnom prostoru pod naplatom, 
vozač odnosno vlasnik vozila kao ugovorna stranka, sklapa ugovor o parkiranju s 
Elektromodulom d.o.o. prihvaćajući ove opće uvjete. 
 
III. Zone parkiranja, broj parkirališnih mjesta i cijenu parkiranja određuje Grad Osijek 
posebnim aktom. 
 
IV. Vozač odnosno vlasnik vozila dužan je u roku od 10 minuta od trenutka zaustavljanja 
vozila na javnom parkirališnom prostoru pod naplatom kupiti parkirnu kartu. 
 
V. Parkirna karta se kupuje putem automata, putem sms-a i na kiosku, osim korisnika usluga 
u posebnom režimu (stanari, pravne osobe, invalidi i korisnici komercijalnih karata) koji 
parkirnu kartu kupuju izravno od Elektromodula d.o.o.. Parkirna karta važi za određenu zonu i 
za određeno vrijeme trajanja. 
 
VI. 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. 
 
VII. 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. 
 
VIII. Na osnovu sklopljenog ugovora, sukladno odredbi točke VII. ovih općih uvjeta, izdaje 
se dnevna karta i nalog za plaćanje dnevne karte i postavlja ispod brisača vjetrobranskog 
stakla vozila. 
 
IX. Dostavljanje dnevne karte i naloga za plaćanje dnevne karte na način iz točke VIII. smatra 
se urednim i kasnije oštećenje ili uništenje istih ne utječe na valjanost dostavljanja te ne 
odgađa plaćanje dnevne karte. 
 
X. Vozač odnosno vlasnik vozila dužan je platiti dnevnu kartu u roku od osam dana od dana 
izdavanja naloga. 
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XI. 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. 
 
XII. 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. 
 
XIII. 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. 
 
XIV. Ukoliko dnevna parkirna karta nije plaćena u roku od osam dana od trenutka izdavanja, 
odgovorna osoba za plaćanje dnevne karte iz točke XIII. ovih općih uvjeta, čije je vozilo 
koristilo uslugu parkiranja putem dnevne karte, će biti opomenuta. 
 
XV. Ukoliko odgovorna osoba za plaćanje dnevne karte iz točke XIII. ovih općih uvjeta ne 
postupi po opomeni organizator parkiranja pokrenut će protiv nje odgovarajući postupak 
prisilne naplate. 
 
XVI. Ovi opći uvjeti stupaju na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Osijeka, a 
primjenjuju se od 01. siječnja 2015. godine. 
Stupanjem na snagu ovih općih uvjeta prestaju važiti Opći uvjeti ugovora o korištenju 
parkirališnog prostora (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 18/09). 
 
U Osijeku, 17.12.2014.  
 
 Za Elektromodul d.o.o. 
 Direktorica 
 Ana Kocelj, dipl.iur., v.r. 
 


