
                          
REPUBLIKA  HRVATSKA 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
         GRAD SLUNJ 
      GRADSKO VIJEĆE    
 
KLASA:363-01/21-01/28 
URBROJ: 2133/04-03/05-21-4 
Slunj,  08. 04.  2021. 
 
 
 
Na temelju članka 30. stavka 2 Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 
novine“ 68/18, 110/18, 32/20) i članka 25. stavka 1. podstavka 18. Statuta Grada Slunja 
(Glasnik Karlovačke županije br. 20/09, 6/13, 15/13, 3/15 i Službeni glasnik Grada Slunja 

1/18, 2/20, 6/20, 3/21 i 5/21 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj  
38. sjednici, održanoj dana  08. travnja  2021. godine, donijelo je  

 
 
 

ODLUKU 
o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete pružanja komunalne  

usluge  parkiranja na uređenim javnim parkiralištima 
 

 
I. 

KOMUNALNOM DRUŠTVU LIPA d.o.o. Slunj daje se prethodna suglasnost na Opće uvjete 
pružanja komunalne  usluge parkiranja na uređenim javnim parkiralištima. 

 
 

II. 
Odluka stupa na snagu prvi dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Slunja“. 
 
 
 

 
 
          PREDSJEDNIK 
               GRADSKOG VIJEĆA 
 
          Ivan Bogović 
 
 
Temeljem članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18,110/18 i 

32/20) i temeljem članka 13. Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju trgovačkog društva 

KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o. od dana 23.10.2020. godine, sačinjene kod 

javnog bilježnika Stjepan Sabljarić, iz Slunja, Braće Radić 11, poslovni broj: OU-

164/2020, Uprava KOMUNALNOG DRUŠTVO LIPA d.o.o., Petra Svačića 5, 47240 

Slunj, (Organizator parkiranja), uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada 

Slunja KLASA:363-01/21-01/28  URBROJ: 2133/04-03/05-21-4, od dana 08. travnja 

2021. godine donosi: 

 



OPĆE UVJETE  PRUŽANJA KOMUNALNE USLUGE 

PARKIRANJA NA UREĐENIM JAVNIM 

PARKIRALIŠTIMA  

  

 

UVJETI PRUŽANJA USLUGE PARKIRANJA  

  

Članak 1. 

Ovim Općim uvjetima isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim 

površinama (u daljnjem tekstu Opći uvjeti) uređuju se javne parkirališne površine, 

organizacija, način naplate parkiranja, nadzor na parkiranjem vozila te međusobni odnosi 

Organizatora parkiranja, Korisnika javnog parkirališta i Grada Slunja.  

  

Članak 2. 

Organizator parkiranja na uređenim javnim površinama je KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA  

d.o.o. ,Petra Svačića 5, Slunj u daljnjem tekstu (Organizator parkiranja).   

Korisnik javnog parkirališta (u daljnjem tekstu Korisnik) je vozač koji parkira vozilo na 

parkirališno mjesto i koji je evidentiran  u  odgovarajućim evidencijama Ministarstva 

unutarnjih poslova, prema registarskoj oznaci vozila, a za vozilo koja nisu evidentirana 

vlasnik vozila utvrđuje se na drugi način. Korisnikom se smatra i primatelj leasinga kojemu 

je vozilo prepušteno na korištenje na temelju pravnog posla leasinga, odnosno 

najmoprimca kojem je osoba koja obavlja registriranu djelatnost renta-a-car usluge 

prepustila vozilo na korištenje na temelju ugovora o najmu. 

Dolaskom na obilježeno parkirno mjesto, odnosno parkiranjem vozila na parkiralište, 

vlasnik ili vozač vozila  automatski sklapa Ugovor o korištenju parkirališta s naplatom s 

organizatorom  parkiranja, prihvaćajući uvjete propisane ovim Općim uvjetima.   

Ugovorom o parkiranju iz st. 3. ovog članka isključuje se čuvanje vozila, te odgovornost 

za  

oštećenje vozila ili krađu.  

  

Članak 3. 

Djelatnost organiziranog parkiranja vrši se, sukladno ovim Općim uvjetima na slijedećim 

javnim parkiralištima  podijeljenima u tri zone:  

  

ZONA 1. Rastoke 

 

             - parkiralište broj 3: na prostoru dijela Ulice Stara cesta i zapadnog ulaza u 

Rastoke  

             - parkiralište broj 4: obuhvaća parkiralište za gradsko kupalište (uz županijsku 

cestu prema  

               Lađevcu), te istočni ulaz u naselje Rastoke (od silaska sa D1 do mosta Sv. 

Ivana u Rastokama)  

             - parkiralište broj 5: Rastoke (od “Lipe” do starog mosta na Korani) 

             - parkiralište broj 6: obuhvaća prostor na gradskom kupalištu uz desnu obalu 

Korane  

             - parkiralište na Trgu Zrinskih i Frankopana za turističke i izletničke autobuse 

 

ZONA 2. Slunj 

 

           - parkiralište broj 1: na Trgu dr. Franje Tuđmana (kod robne kuće “Buk”) 

           - parkiralište broj 2: u Ulici braće Radić (kod bistroa “Centar”) 

 

ZONA 3. Slunj II 



 

           - parkiralište broj 7: obuhvaća prostor parkirališta na dijelu k. č. 1796 k.o. Slunj 

1 ( uz groblje) 

           - parkiralište broj 8: obuhvaća parkiralište na k. č. 1819 k.o. Slunj I 

 

Članak 4. 

 Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu sa propisima 

i Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.  

Javna parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja moraju imati izložen cjenik za 

parkiranje vozila, oznaku radnog vremena, dopuštenog trajanja parkiranja i oznaku vozila 

kojima je dozvoljeno parkiranje. 

Parkirališne zone su obilježene vertikalnom signalizacijom.  

 

                                                          Članak 5. 

Za korištenje javnih parkirališta korisnik javnog parkirališta mora imati valjanu parkirališnu 

kartu.     

Parkirališna karta za parkiranje na javnom parkiralištu izdaje se kao dnevna karta za 

određenu zonu i vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena u prvom sljedećem danu 

u kojem se naplaćuje parkiranje, osim ako korisnik izričito ne zatraži sklapanje ugovora o 

korištenju jednog  parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu u trajanju kraćem ili dužem 

od 24 sata.  

Za sklapanje ugovora o korištenju jednog parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu u 

trajanju  kraćem od 24 sata izdaje se jednosatna ili višesatna parkirališna karta (u danjem 

tekstu satna karta)  

Za sklapanje ugovora o korištenju jednog parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu u 

trajanju dužem od 24 sata izdaje mjesečna, tromjesečna ili sezonska parkirališna karta.  

Izgled i sadržaj dnevne karte za korištenje javnih parkirališta određuje Organizator 

parkiranja. 

 

                                                         Članak 6. 

Korisnik javnog parkirališta može kupiti dnevnu kartu na ovlaštenim prodajnim mjestima i 

na blagajni Organizatora parkiranja, odnosno može je preuzeti s nalogom za plaćanje na 

javnom parkiralištu od osobe koju je ovlastio Organizatora parkiranja.   

Naplata dnevne karte na ovlaštenim prodajnim mjestima ili na blagajni Organizatora 

parkiranja podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje dnevne karte.   

Naplata preko naloga za plaćanje dnevne karte podrazumijeva neposredno preuzimanje 

dnevne karte na javnom parkiralištu od osobe koju ovlasti Organizator parkiranja i plaćanje 

dnevne karte u roku od osam dana od dana preuzimanja.  

Ako korisnik javnog parkirališta ne kupi, odnosno ne preuzme dnevnu kartu na način iz 

stavka 1. ovog članka smatra se da je preuzeo dnevnu kartu koju mu je osoba ovlaštena 

od Organizatora parkiranja ostavila na vjetrobransko staklo vozila i dužan ju je platiti u 

roku osam dana od dana njezina izdavanja.  

Dnevna karta s nalogom za plaćanje preuzeta na način iz stavka 3. i 4. Ovog članka smatra 

se uredno dostavljenom i kasnija oštećenja ili uništenja ne utječu na valjanost dostavljanja 

i ne odgađaju plaćanje.  

 

                                                         Članak 7. 

Korisnik javnog parkirališta može kupiti satnu kartu na parkirališnom automatu ili mobilnim 

telefonom ( SMS poruka ), odnosno na ovlaštenim prodajnim mjestima ili na blagajni 

organizatora parkiranja. 

Naplata satne karte na parkirališnom automata podrazumijeva istodobno plaćanje i 

preuzimanje parkirališne karte neposredno na javnom parkiralištu na kojemu se nalazi 

parkirališni automat.    



Naplata satne karte mobilnim telefonom podrazumijeva električnu kupnju parkirališne 

karte  o čemu korisnik javnog parkirališta zaprima SMS poruku o plaćanoj parkirališnoj 

karti putem mobilnog telefona.  

Naplata satne karte na ovlaštenim prodajnim mjestima ili na blagajni Organizatora 

parkiranja podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje parkirališne karte. 

Za parkiralište broj 6. koje obuhvaća prostor na gradskom kupalištu uz desnu obalu  
Korane moguće je kupiti sezonsku kartu na blagajni organizatora. 
Iznimno od stavka 1.ovog članka na privremenim javnim parkiralištima korisnik parkirališta 
može kupiti satnu kartu od osobe koju ovlasti organizator parkiranja. 
Naplata satne karte neposredno na javnom parkiralištu od osobe koju ovlasti Organizator 
parkiranja podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje parkirališne karte. 
 
 

                                                            Članak 8. 

Korisnik javnog parkirališta dužan je valjanu parkirališnu kartu u materijaliziranom obliku 

u roku 

od pet ( 5 ) minuta od parkiranja vozila istaknuti na vozilu tako da Organizator parkiranja 

može provjeriti njezinu valjanost. 

Ako korisnik javnog parkirališta ne istakne valjanu parkirališnu kartu u materijaliziranom 

obliku u roku iz stavka 1. ovog članka ili je istakne tako da se ne može provjeriti njezina 

valjanost, smatrat će se da nema valjanu parkirališnu kartu. 

Ako korisnik javnog parkirališta nema valjanu parkirališnu kartu, smatrat će se da je s 

Organizatorom parkiranja sklopio ugovor o korištenju jednog parkirališnog mjesta na 

javnom parkiralištu u trajanju od 24 sata ( dnevna karta ). 

U slučaju iz stavka 3. ovog članka, osoba koju ovlasti Organizator parkiranja ostavit će 

dnevnu kartu s nalogom za plaćanje na vozilu, koju je korisnik dužan platiti  u roku od 

osam dana od dana sklapanja ugovora. 

Dnevna karta s nalogom za plaćanje ostavljena na način iz stavka 4. ovog članka smatra 

se uredno dostavljenom i kasnije oštećenje ili uništenje ne utječu na valjanost 

dostavljanja i ne odgađaju plaćanje. 

 

                                                          Članak 9.  

Ako korisnik javnog parkirališta ne plati dnevnu kartu s nalogom za plaćanje u roku iz 

članka 6. stavka 3. i  članka 8. stavka 4. ovih Općih uvjeta dužan je osim iznosa dnevne 

karte platiti i stvarne troškove Organizatora parkiranja te zakonsku zateznu kamatu na što 

će ga se u nalogu upozoriti.  

Ako korisnik parkirališta ne podmiri obveze iz stavka 1. Ovog članka u danim rokovima 

Organizator parkiranja pokrenut će protiv njega, a u svoje ime i za svoj račun, postupak 

pred nadležnim tijelom.   

 

 Članak 10.  

Javna parkirališta mogu biti stalna ili povremena, ulična ili izvan ulična. 

Stalna javna parkirališta su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje od 

01.siječnjado 31.prosinca.  

Na javnim parkiralištima u sustavu naplate na području Grada Slunja ne primjenjuje 

se vremensko ograničenje trajanja parkiranja. 

Zone, parkiralište, razdoblje naplate, vrijeme naplate parkiranja određeni su prema 

vrsti i zoni javnog parkirališta, kako je prikazano u Tablici 1. 

 

 

Tablica 1. Zone, parkiralište, razdoblje naplate, vrijeme naplate parkiranja  

 

 



ZONA  Parkiralište  Razdoblje naknade  

Vrijeme naplate parkiranja  

od  do  

1  Rastoke  
01.01. do 31.12 

Svaki dan 
08:00      18:00  

2  Slunj  

01.01. do 31.12. 

Od ponedjeljaka do subote 

Nedjelja i državni praznik 

se ne naplaćuje 

08:00       18:00  

3 Slunj II 
01.01. do 31.12. 

Svaki dan 
08:00      18:00 

  

Zona, razdoblje naplate, vrijeme naplate i cijena dnevne i satne karte moraju biti istaknuti 
na prometnom znaku. 
 

                                                            Članak 11.  

Pravo na povlaštene parkirne karte imaju fizičke i pravne osobe prema članku 17. i članku 

18. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Slunja ("Glasnik 

Karlovačke županije" br.11/14, 43/14 i „Službeni glasnik Grada Slunja“ 08/15, 6/21- u 

daljnjem tekstu: Odluka). 

 Povlaštena karta izdana sukladno čl.17. stavku 2. Odluke glasi na ime i prezime osobe 
koja pruža usluge smještaja turista u domaćinstvu (iznajmljivači), a u fizičkom obliku mora 
biti vidno istaknuta u vozilu. 
Povlaštena parkirališna karta vrijedi isključivo za parkiralište za koje je izdana.  
Vlasnicima povlaštene parkirališne karte ne osigurava se parkirno mjesto, već pravo da na 
parkiralištima s naplatom koriste slobodno parkirno mjesto. 
Prihodi od povlaštene parkirališne karte je prihod Organizatora parkiranja koji prodaje i 
izdaje povlaštene parkiralište karte. 
Izgled i sadržaj povlaštene parkirališne karte za korištenje javnih parkirališta određuje 
organizator parkiranja. 
 

 Članak 12.  

Mjesečna  karta izdaje se za Zonu 2. Pravo na mjesečnu kartu ima fizička osoba koja je 

zaposlena kod poslodavca koji djelatnost obavlja na području naplate parkiranja. 
Mjesečna karta izdaje se na temelju potvrde o zaposlenju kod poslodavca. 
 

                                               Članak 13. 

Turistički i izletnički autobusi koji organizirano posjećuju ZK Slunjčica imaju pravo 

zaustaviti autobus i ispustiti grupu na „Ulazu 1„ („Kod Lipe“ ), a nakon toga parkirati 

autobus na Trgu Zrinskih i Frankopana ili na parkiralištu br. 8 na mjestima označenim za 

parkiranje. 

Naplata parkiranja vrši se  putem ovlaštene osobe organizatora parkiranja ( kontrolora ). 
 

 Članak 14.  

Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim površinama i rezerviranim parkirališnim mjestima 

obavlja ovlaštena osoba Organizatora parkiranja.  

Ovlaštene osobe se koriste odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje 

evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke i registarske oznake vozila te ispisivanja 

dnevne karte i naloga za plaćanje dnevne karte u skladu s Općim uvjetima.  

 



 

MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ORGANIZATORA PARKIRANJA I KORISNIKA NA  

UREĐENIM JAVNIM PARKIRALIŠTIMA  

  

Članak 15.  

Organizator parkiranja vrši uslugu naplate, kontrole i vremenskog ograničenja parkiranja 

sukladno ovim Općim uvjetima KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o..  

 

Članak 16.  

Korisnik usluge obvezan je koristiti usluge na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Općim 

uvjetima i cjenikom za parkiranje.  

 

 

 

Članak 17.  

Kod naplate putem parking aparata korisnik količinom ubačenih kovanica u 

parkirni automat sam određuje dužinu plaćenog parkiranja sukladno vremenu 

ograničenja i kartu ističe na vidno mjesto ispod prednjeg vjetrobranskog stakla.  

  

Članak 18.  

Kod SMS naplate korisnik vrši uplatu putem svog mobilnog telefona  šaljući 

registarski broj svojeg vozila na telefonski broj parkirne Zone istaknut na 

parkirnim aparatima i vertikalnoj signalizaciji ,a za to na svoj mobilni telefon 

dobiva obavijest o plaćenoj satnoj karti i tu poruku je dužan čuvati dok ne 

napusti parkirno mjesto.  

  

Članak 19.  

Naplate parkiranja oslobođena su službena vozila policije, hitne pomoći, vatrogasna vozila, 
službena vozila organizatora parkiranja, službena vozila Grad Slunja i službena vozila 
predstavnika stranih i domaćih gradova koji su u službenom posjetu Gradu Slunju, vozila 
dobrovoljnih darivatelja krvi Crvenog križa Slunj koji su darivali krv preko 50 puta te vozila 
invalida iz čl. 22. stavka 1. Odluke. 
 

Članak 20. 

Na javnom parkiralištu u skladu s zakonskim propisima posebno se označuju i 

rezerviraju parkirališna mjesta za vozila invalida s oznakom posebnog 

međunarodnog znaka za pristupačnost, a koja se mogu koristiti ako je znak za 

vozila invalida vidljivo istaknut na vozilu. Vozila s oznakom osobe s pravom 

pristupačnosti imaju besplatno parkiranje na propisno označenim parking 

mjestima, pod uvjetom da vozilom upravlja ili se njime prevozi osoba s pravom 

pristupačnosti. 

Iskaznica osobe s pravom pristupačnosti mora biti vidno istaknuta ispod prednjeg 

vjetrobranskog stakla. 

Stanovnicima koji imaju kolni prilaz svojim kućama preko pješačkih zona i parkirališta, 

omogućuje se nenaplatni prolaz u svoja dvorišta i garaže. 

 

Članak 21.  

Ispravnost korištenja parkirališta (isticanje parkirne karte, vrijeme zadržavanja) 

kontroliraju ovlašteni djelatnici Organizatora parkiranja, koji su odjeveni u plavo 

– narančaste  odore sa istaknutim plastificiranim identifikacijskim iskaznicama 

KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.   

  

Članak 22.   



Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Općim uvjetima primjenjuju se odredbe Odluke o 
organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Slunja ("Glasnik Karlovačke 
županije" br. 11/14, 43/14 i „Službeni glasnik Grada Slunja“ 8/15, 6/21).  
 

NAČIN OBRAČUNA I PLAĆANJA USLUGE PARKIRANJA  

  

Članak 23. 

Korisnici usluge parkirališta plaćaju uslugu na temelju važećeg cjenika.  

Organizator parkiranja dužan je za cjenik usluga parkiranja i za svaku njegovu izmjenu i 

dopunu pribaviti prethodnu suglasnost Gradonačelnika.  

 

Članak 24.  

Sredstva prikupljena naplatom satnih karata, dnevnih parkirališnih karata i 

opomena za neplaćene dnevne karte pripadaju Organizatoru parkiranja.  

  

Članak 25.  

Ovi Opći uvjeti objavit će se u Službenom glasniku Grada Slunja, na njegovim mrežnim 

stranicama, te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Organizatora parkiranja.  

  

 

                                                                    Članak 26. 

Donošenjem ovih Općih uvjeta pružanja komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim 

parkiralištima, stavljaju se van snage Pravilnik o zonama, lokacijama, vremenskom 

ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja na javnim površinama u 

sustavu naplate na području Grada Slunja ( „Glasnik Karlovačke županije br. 17/14 i 

43/14).  

Članak 27.  

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu prvi dan od dana objave u „ Službenom Glasniku Grada 

Slunja“. 

                                  

                      Direktorica: 

          Nikolina Paulić, mag.oec. 

 

 


