Na temelju odredaba članka 295. Zakona o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08, 25/11 i
78/15), članka 26. Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na javnim otvorenim
parkiralištima Grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik grada Rovinja-Rovigno br. 5/15) i Odluke o
izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na javnim otvorenim
parkiralištima Grada Rovinja-Rovigno Klasa: 340-01/16-02/15,Ur.broj: 2171-01-01-16-9 od 3.svibnja
2016.g. te članka 18. Društvenog ugovora KOMUNALNOG SERVISA d.o.o., na sjednici Nadzornog
odbora KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. održanoj dana 30. svibnja 2016. godine donijeti su
OPĆI UVJETI
o korištenju parkirališnog prostora na javnim otvorenim parkiralištima
u Gradu Rovinju-Rovigno
I.Opće odredbe
Članak 1.
Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između korisnika parkirališta i KOMUNALNOG
SERVISA d.o.o. (u daljnjem tekstu: upravitelj parkirališta) o korištenju usluga parkiranja na javnim
otvorenim parkiralištima u Gradu Rovinju-Rovigno, sukladno Odluci o organizaciji, načinu naplate i
kontrole parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima Grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik grada
Rovinja-Rovigno, br. 5/15 i Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole
parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima Grada Rovinja-Rovigno Klasa:340-01/16-02/15,
Ur.broj:2171-01-01-16-9 od 3.svibnja 2016.g. - dalje u tekstu Odluka).
Članak 2.
Upravitelj parkirališta je KOMUNALNI SERVIS d.o.o. Rovinj, Trg Na Lokvi 3/a, trgovačko društvo
u većinskom vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno, koje obavlja tehničke i organizacijske poslove, naplatu i
nadzor nad parkiranjem vozila, održavanje i čišćenje te druge poslove na javnim parkiralištima s naplatom, u
skladu s ovlastima iz Odluke te svim propisima koji uređuju obavljanje navedenih poslova.
Korisnikom usluge parkiranja smatra se vlasnik ili korisnik vozila koji koristi javno parkiralište pod
naplatom, ili osoba koju on ovlasti da se vozilo parkira uz njegovu suglasnost i znanje.
Korisnikom usluge parkiranja koji podliježe plaćanju dnevne parkirališne karte i korisnikom usluge
parkiranja koji podliježe plaćanju naknade za trošak povrede uvjeta parkiranja, u smislu ovih Općih uvjeta,
smatra se, vlasnik vozila koji je evidentiran u evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema
registarskoj oznaci vozila.
Vlasnik ili korisnik vozila obvezan je upravitelju parkirališta odnosno osobi koja je od upravitelja
parkirališta zadužena za nadzor naplate parkiranja (dalje u tekstu: službeni kontrolor naplate parkiranja), dati
sve potrebne podatke i dokaze o osobi koja podliježe plaćanju dnevne parkirne karte i/ili naknade za trošak
povrede uvjeta parkiranja, a ukoliko to odbije ili ukoliko osoba ne plati, vlasnik ili korisnik vozila prihvaćaju
obvezu plaćanja dnevne parkirne karte i/ili naknade za trošak povrede uvjeta parkiranja.
Parkiranjem na javnom parkiralištu, korisnik usluge parkiranja zaključuje ugovor o korištenju
parkirališnog mjesta s naplatom uz korištenje parkirališne karte prihvaćajući ove Opće i uvjete iz Odluke.
Ugovorom iz stavka 5. ovog članka isključuje se čuvanje vozila te odgovornost za nestanak, uništenje
ili oštećenje vozila, osim ako zakonom nije drugačije propisano.
II. Način naplate parkirne karte
Članak 3.
Korisnik usluge parkiranja može kupiti polusatnu, satnu ili višesatnu kartu na parkirališnom
automatu, mobilnim telefonom, odnosno na ovlaštenim prodajnim mjestima (ParkPOS,WebPos i sl.) ili na
blagajni upravitelja parkirališta. Ista može biti izdana u materijaliziranom ili nematerijaliziranom obliku,
zavisno od mjesta na kojem je kupljena.
Naplata polusatne, satne i višesatne karte na parkirališnom automatu podrazumijeva istodobno
plaćanje i preuzimanje parkirališne karte u materijaliziranom obliku neposredno na javnom parkiralištu na
kojem se nalazi automat.
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Naplata polusatne i satne karte mobilnim telefonom obavlja se elektronički. Za plaćeno parkiranje
koje je prihvaćeno i evidentirano u informacijskom sustavu upravitelja parkirališta
izdaje se
nematerijalizirana parkirališna karta.
Naplata polusatne, satne, višesatne ili dnevne karte na ovlaštenim prodajnim mjestima
(ParkPOS,WebPos i sl.)
podrazumijeva plaćanje parkirne karte na maloprodajnim mjestima (kiosk
operateri, turističke agencije, recepcije smještajnih objekata i sl.) i preuzimanje parkirališne karte u
nematerijaliziranom obliku.
Naplata polusatne, satne i višesatne karte na blagajni upravitelja parkirališta podrazumijeva istodobno
plaćanje i preuzimanje parkirališne karte u materijaliziranom obliku.
Članak 4.
Korisnik usluge parkiranja mora parkirnu kartu vidljivo istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog
stakla vozila, osim ako je parkirnu kartu kupio u nematerijaliziranom obliku.
Parkirna karta vrijedi samo za parkiralište na kojemu je kupljena, izuzev dnevne parkirne karte koja
vrijedi za sva otvorena parkirališta, kako je to utvrđeno ovim Općim uvjetima.
III. Dnevna parkirališna karta
Članak 5.
Smatra se da korisnik usluge parkiranja na parkiralištu pod naplatom nema valjanu parkirališnu kartu,
ako:
- ne plati naknadu za uslugu parkiranja;
- ako vidljivo ne istakne kupljenu materijaliziranu parkirnu kartu s unutrašnje strane vjetrobranskog
stakla, a parkirnu kartu nije kupio niti u nematerijaliziranom obliku;
- prekorači vrijeme dopuštenog trajanja parkiranja;
te se u tim slučajevima smatra da je isti preuzeo dnevnu parkirališnu kartu.
U slučajevima iz stavka 1. ovog članka korisnik usluge parkiranja plaća dnevnu parkirališnu kartu,
osim ukoliko istu po izdavanju naloga za plaćanje ne zamijeni sa zamjenskom parkirališnom kartom, na način,
u roku i pod uvjetima iz članka 6. ovih Općih uvjeta.
Pod dnevnom parkirališnom kartom podrazumijeva se karta koja vrijedi 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.
Nalog za plaćanje dnevne parkirališne karte izdaje službeni kontrolor naplate parkiranja i ostavlja ga
pod brisačem vjetrobrana vozila, odnosno na odgovarajući način pričvršćuje na vozilo. Nalog za plaćanje
dnevne parkirališne karte dostavljen na način iz ovog stavka, smatra se uredno dostavljen te kasnije oštećenje
ili uništenje naloga nema utjecaj na valjanost dostavljanja te ne odgađa ni oslobađa korisnika usluge od
plaćanja dnevne parkirališne karte.
Dnevna parkirališna karta vrijedi od trenutka izdavanja naloga za plaćanje dnevne parkirališne karte,
od strane službenog kontrolora naplate parkiranja, do istog tog vremena u prvom slijedećem danu u kojem se
vrši naplata parkiranja, ukoliko ista nije zamijenjena sa zamjenskom parkirališnom kartom, na način, u roku i
pod uvjetima iz članka 6. ovih Općih uvjeta.
Korisnik vozila može uzastopno koristiti najviše dvije dnevne parkirališne karte za isto parkirališno
mjesto.
Korisnik javnog parkirališta s naplatom dužan je postupiti po primljenom nalogu i platiti ga do isteka
vremena za koje vrijedi dnevna parkirališna karta na žiro račun upravitelja parkirališta, na njegovoj blagajni ili
službenom kontroloru naplate parkiranja, osim ukoliko ista nije zamijenjena sa zamjenskom parkirališnom
kartom, na način, u roku i pod uvjetima iz članka 6. ovih Općih uvjeta.
IV. Zamjenska parkirališna karta
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Članak 6.
Korisnik usluge parkirališta kojem je izdan nalog za plaćanje dnevne parkirališne karte, može istu
zamijeniti za zamjensku parkirališnu kartu, ukoliko prije isteka važenja dnevne parkirališne karte, na blagajni
upravitelja parkiranja na lokaciji u ul. Obala Palih Boraca NOR broj 6, u Rovinju (zatvoreno parkiralište
Velika Valdibora) zatraži zamjensku parkirališnu kartu i uplati istu, uz prethodno predočenje naloga za
plaćanje dnevne parkirališne karte. Prilikom izdavanja zamjenske parkirališne karte nalog za plaćanje dnevne
parkirališne se predaje na blagajnu upravitelja parkiranja.
Zamjenska parkirališna karta obuhvaća iznos za stvarno korišteno vrijeme usluge parkiranja
(umnožak cijene parkiranja u određenoj zoni i sati od izdavanja do plaćanja dnevne parkirne karte na blagajni
upravitelja parkiranja na lokaciji iz stavka 1. ovog članka) uvećano za naknadu za izdavanje zamjenske
parkirališne karte (materijalni trošak izdavanja karte, troškovi obrade podataka i ostali troškovi).
Zamjenska parkirališna karta vrijedi isključivo od trenutka izdavanja naloga za plaćanje dnevne
parkirališne karte do trenutka plaćanja zamjenske parkirališne karte, te vrijedi isključivo za parkiralište na
kojem je izdana.
Cijena zamjenske parkirališne karte ne može biti veća od cijene dnevne parkirališne karte, te ukoliko
bi iznos stvarno korištenog vremena usluge parkiranja uvećan za naknadu za izdavanje zamjenske
parkirališne karte bio veći od cijene dnevne parkirališne karte, zamjenska karta se naplaćuje po cijeni dnevne
parkirališne karte.
V. Povreda uvjeta parkiranja
Članak 7.
Korisnik usluge parkiranja obvezan je vozilo parkirati sukladno obilježenoj prometnoj signalizaciji i
na način da koristi samo jedno parkirališno mjesto.
Ako korisnik usluge parkiranja ne koristi parkirališno mjesto sukladno obilježenoj prometnoj
signalizaciji ili zauzima dva ili više parkirališnih mjesta, neispunjenjem činidbe sukladno odredbama ugovora
o korištenju parkirališnog mjesta s naplatom čini povredu uvjeta parkiranja.
U slučaju iz stavka 2. ovog članka korisnik usluge parkiranja odgovoran je za povredu uvjeta
parkiranja te je upravitelju parkirališta obvezan platiti iznos stvarnog troška kojeg je proizveo postupanjem
protivno svojoj obvezi iz ugovora o korištenju parkirališta (dalje u tekstu: naknada za trošak povrede uvjeta
parkiranja).
Nalog za plaćanje naknade za trošak povrede uvjeta parkiranja izdaje osoba ovlaštena za nadzor
parkiranja, te ga ostavlja pod brisačem vjetrobrana vozila, odnosno ga na odgovarajući način pričvršćuje na
vozilo.
Dostavljanje naloga na način iz prethodnog stavka ovog članka smatra se urednim, te kasnije
oštećenje ili uništenje naloga nema utjecaj na valjanost dostavljanja te ne odgađa plaćanje.
Korisnik usluge parkiranja dužan je postupiti po primljenom nalogu i platiti ga do isteka vremena za
predviđeno plaćanje troška povrede uvjeta parkiranja na žiro račun upravitelja parkirališta, na njegovoj
blagajni ili ovlaštenoj osobi za nadzor parkiranja.
Članak 8.
Ako korisnik usluge parkiranja ne postupi u roku iz članka 7. stavka 6. ovih Općih uvjeta, upravitelj
parkirališta će ga upozoriti na neizvršenu obvezu slanjem opomene na kućnu adresu. Uz opomenu se u
prilogu šalje i nalog za plaćanje.
Ako korisnik usluge parkiranja ne podmiri obveze iz stavka 1. ovoga članka u danim rokovima,
upravitelj parkirališta pokrenut će protiv njega, a u svoje ime i za svoj račun postupak prisilne naplate pred
nadležnim tijelom.
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Članak 9.
Upravitelj parkirališta može vozilo premjestiti na odgovarajuću lokaciju o trošku vlasnika ili korisnika
vozila ako isti ne plati dnevnu parkirališnu kartu i/ili naknadu za trošak povrede uvjeta parkiranja prvi
slijedeći dan nakon isteka dviju uzastopnih dnevnih parkirnih karti odnosno do isteka roka za plaćanje dviju
naknada za trošak povrede uvjeta parkiranja.
Premješteno vozilo iz stavka 1. ovog članka može se zadržati do podmirenja dnevne parkirališne karte
i/ili naknade za trošak povrede uvjeta parkiranja odnosno davanja odgovarajućeg osiguranja naplate tražbine.
Visina dnevne parkirališne karte, naknade za trošak povrede uvjeta parkiranju i visina troškova premještanja
vozila se kumuliraju.
Članak 10.
Visinu naknade za usluge parkiranja na parkiralištu (parkirne karte, dnevne parkirališne karte,
povlaštene parkirne karte, zamjenske parkirališne karte, naknadu za izdavanje zamjenske parkirališne karte),
naknadu za trošak povrede uvjeta parkiranja i vremena u kojima se na javnim parkiralištima plaća naknada
određuje Gradonačelnik Grada Rovinja-Rovigno na prijedlog upravitelja parkiranja.
VI. Povlašteni uvjeti parkiranja
Članak 11.
Uvjeti za stjecanje i korištenje povlaštene parkirališne karte određeni su Odlukom.
Za stanare u ulicama u kojima se naplaćuje parkiranje te za sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem
odnosno prebivalištem na području Grada Rovinja Rovigno i Istarske županije mogu se odobriti povlašteni
uvjeti parkiranja.
Povlaštene uvjete parkiranja u pogledu ostvarivanja prava, načina korištenja (lokacije na kojima
vrijede povlaštene karte), trajanja i cijenu određuje Gradonačelnik Grada Rovinja-Rovigno na prijedlog
upravitelja parkirališta.
VII. Prijelazne i završne odredbe
Članak 12.
Na ove Opće uvjete ishođena je prethodna Suglasnost Gradonačelnika Grada Rovinja-Rovigno
Klasa: 340-01/16-02/30 Urbroj: 2171/01-08/1-16-3 od 10. lipnja 2016. godine.
Članak 13.
Opći uvjeti parkiranja objaviti će se u "Službenom Glasniku Grada Rovinja-Rovigno ״i internet
stranicama upravitelja parkirališta, a izvod iz istih istaknuti će se na parkirnim automatima na parkiralištu.
Članak 14.
Danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti Opći uvjeti o korištenju parkirališnog
prostora na javnim otvorenim parkiralištima u gradu Rovinju-Rovigno (Službeni glasnik Grada RovinjaRovigno br. 8/2015).
Članak 15.
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom Glasniku Grada
Rovinja-Rovigno".
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