
 Temeljem čl. 30. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18; 

110/18; 32/20.), te čl. 13. Potpunog teksta Izjave o usklađenju općih akata društva s 

ograničenom odgovornošću sa Zakonom o trgovačkim društvima, Uprava Stambeno 

komunalnog gospodarstva d.o.o. Ogulin – OIB 26211106548 – kao Isporučitelj usluge, donosi 

 

                  OPĆE UVJETE  

ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE PARKIRANJA NA UREĐENIM JAVNIM  

POVRŠINAMA NA PODRUČJU GRADA OGULINA 

 

I OPĆE ODREDBE 

     Članak 1. 

Ovim Općim uvjetima isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama 

na području grada Ogulina (u nastavku: Opći uvjeti) uređuju se: 

-uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama, 

-međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika usluge, 

-način mjerenja, obračuna i plaćanja usluge. 

 

     Članak 2. 

Isporučitelj usluge je trgovačko društvo Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin, 

Ivana Gorana Kovačića 8 – OIB 26211106548 – (u nastavku: Isporučitelj usluge). 

Korisnik usluge je vlasnik vozila, primatelj leasinga kojem je vozilo ustupljeno na korištenje 

temeljem ugovora o leasingu, najmoprimac kojem je osoba koja obavlja registriranu djelatnost 

rent-a-car usluge prepustila vozilo na korištenje (u nastavku: Korisnik). 

 

     Članak 3. 

Javnim parkiralištem se u smislu ovih Općih uvjeta smatra  uređena javna površina za parkiranje 

motornih vozila i/ili drugih cestovnih vozila sa pripadajućom opremom, označeno plavim 

parkirnim linijama, na kojem se vrši naplata korištenja usluge parkiranja, prema utvrđenom 

cjeniku. 

 

     Članak 4. 

Područje naplate parkiranja u Gradu Ogulinu razvrstano je u jednu parkirališnu zonu. 

Radno vrijeme parkirališta utvrđuje Isporučitelj usluge. 

Isporučitelj usluge može parkiranje na javnom parkiralištu utvrditi u ograničenom ili 

neograničenom trajanju parkiranja. 

 



II UVJETI PRUŽANJA I KORIŠTENJA  USLUGE TE MEĐUSOBNA PRAVA I 

OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA USLUGE 

 

     Članak 5. 

Parkiranjem vozila na javnom parkiralištu uz kupljenu parkirnu kartu, zaprimljenu SMS poruku 

o plaćenoj karti putem mobilnog telefona ili putem mobilne aplikacije, Korisnik usluge sklapa 

sa Isporučiteljem ugovor o isporuci usluge. 

Sklapanjem ugovora iz st. 1 . ovog članka Korisnik usluge prihvaća odredbe ugovora o isporuci 

usluge utvrđene ovim Općim uvjetima. 

Sklapanjem ugovora iz stavka 1. ovog članka isključuje se odgovornost Isporučitelja usluge za 

čuvanje, oštećenje ili krađu vozila. 

 

     Članak 6. 

Korisnik usluge koji nema valjanu parkirnu kartu sukladno ovim Općim uvjetima ili je nije 

istaknuo na vjetrobranskom staklu na pristupačan način, ili nije očitana na mobilnom telefonu 

ili aplikaciji, smatra se da je korištenje parkirališta ugovorio sa Isporučiteljem u trajanju od 24 

sata od trenutka izdavanja naloga za plaćanje dnevne parkirne karte. 

 

     Članak 7. 

Korisnik je dužan koristiti javno parkiralište na način da vozilo parkira unutar označenog 

parkirnog mjesta. 

Ukoliko Korisnik parkira vozilo na način da zauzme dva parkirna mjesta, dužan je kupiti dvije 

parkirne karte. 

 

     Članak 8. 

Za korištenje parkirališta koriste se sljedeće vrste karata: 

-satna parkirna karta – važeća je jedan sat na bilo kom parkirnom mjestu, 

-povlaštena parkirna karta – za Korisnike koji imaju prebivalište na području  na kojem se 

naplaćuje parkiranje, što se dokazuje osobnom iskaznicom i u vlasništvu ili leasingu vozilo na 

svoje ime što se dokazuje prometnom dozvolom,  

-komercijala parkirna karta – za sve pravne i fizičke osobe/Korisnike usluge, a može biti 

mjesečna, polugodišnja i godišnja parkirna karta. 

-besplatna parkirališna karta za Korisnike /vlasnike vozila koji su dobrovoljni davatelji krvi sa 

više od 35 (tridesetpet) davanja (muškarci), odnosno s više od 25 (dvadesetpet) davanja (žene) 

koji imaju prebivalište na području grada Ogulina. 



Povlaštena i komercijalna parkirna karta može se koristiti samo za vozilo za koje je izdana, te 

se odnosi samo na vremensko razdoblje za koje je izdana. 

Izgled i sadržaj navedenih vrsti karata određuje Isporučitelj usluge. 

 

     Članak 9. 

Korisnik javnog parkirališta koji koristi parkiranje kupovinom satne karte dužan je, najkasnije 

u roku 10 minuta (dozvoljeno vrijeme opažanja i besplatnog zadržavanja) po dolasku na 

parkiralište istaknuti kupljenu parkirnu kartu sa unutarnje strane vjetrobranskog stakla, 

zaprimiti povratnu SMS poruku ili poruku sa mobilne aplikacije za plaćeno parkiranje. 

 

     Članak 10. 

Isporučitelj usluge koristi se odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje 

evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marku i tip vozila, registarske oznake, te ispisivanje 

dnevne karte i naloga, a sve u skladu sa uvjetima isporuke usluge iz ovih Općih uvjeta. 

Dnevnu kartu i nalog za naplatu izdaje ovlaštena osoba Isporučitelja – kontrolor parkiranja, koji 

dnevnu kartu i nalog pričvršćuju ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila. 

Stavljanje dnevne karte i naloga na vjetrobransko staklo smatra se urednom dostavom, a svako 

kasnije oštećenje ili uništenje istih nema utjecaja na valjanost dostavljanja i ne odgađa plaćanje 

dnevne karte. 

Ukoliko je Korisnik parkirao vozilo na način da je zauzeo dva parkirna mjesta, izdati će mu se 

dva naloga. 

 

III NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA USLUGE 

     Članak 11. 

Cijene usluga parkiranja utvrđene su Cjenikom koji donosi Uprava trgovačkog društva – 

Isporučitelja usluge, uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika. 

Cjenik iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na oglasnoj ploči Isporučitelja usluge i na mrežnoj 

stranici www.skg-ogulin.hr. 

 

     Članak 12. 

Kupovina parkirne karte na javnom parkiralištu obavlja se ručnom naplatom na parkirnom 

aparatu, putem GSM operatera na mobilnom telefonu i  putem mobilne aplikacije. 

Ručna naplata podrazumijeva istodobno plaćanje cijene karte i preuzimanje karte na  parkirnom 

aparatu. 

http://www.skg-ogulin.hr/


Kupovina karte putem GSM operatera podrazumijeva plaćanje cijene karte upućivanjem SMS 

poruke na broj operatera, koji korisnika parkirališta povratnom SMS porukom obavještava da 

je plaćanje prihvaćeno. 

Kupnja putem mobilne aplikacije podrazumijeva plaćanje cijene putem aplikacije na mobitelu, 

te korisnik po uplati prima obavijest da je plaćanje prihvaćeno. 

 

 

     Članak 13. 

Kupovina povlaštene i komercijalne parkirne karte vrši se na način da Korisnik po izdanom 

računu od strane Isporučitelja usluge plati cijenu navedenu u računu, a Isporučitelj nakon toga 

u Parkis operativnom sustavu unese podatke o Korisniku, vozilu i vremenskom ograničenju 

korištenja karte. 

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

platiti u roku od 8 (osam) dana od dana izdavanja. 

O Korisnicima povlaštene i komercijalne karte, kao i o Korisnicima - dobrovoljnim davateljima 

krvi, Isporučitelj usluge vodi očevidnik. 

 

IV ZAVRŠNE ODREDBE 

     Članak 14. 

Sve odluke ili opće akte potrebne za provedbu ovih Općih uvjeta donosi Isporučitelj usluge. 

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama objavljuju 

se u Glasniku Karlovačke županije, te stupaju na snagu 8 (osam) dana od dana objave. 

Ovi Opći uvjeti objavljuju se na mrežnim stranicama Grada Ogulina i Isporučitelja usluge, te 

na oglasnoj ploči Isporučitelja. 

 

 

Klasa: 363-02/22-03. 

Urbroj: 01-33/1-22. 

 

U Ogulinu, 21.veljača 2022.g.      Direktor: 

          Sanja Tomić 


