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Na temelju članka 40. Statuta Grada 

Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova broj 
3/18, 3/20 i 4/21) i članka 17. Odluke o 
socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada 
Đakova 10/22) gradonačelnik Grada Đakova 
donosi 
 

R J E Š E N J E  
o imenovanju predsjednika i članova Odbora 

za socijalnu skrb i umirovljenike 
 

I. 
U Odbor za socijalnu skrb i 

umirovljenike imenuju se: 
1. Franjo Milković, za predsjednika 
2. Branka Tomljanović, za članicu 
3. Sanja Rogoz-Šola, za članicu 
4. Željko Šarčević, za člana 
5. Tihomir Mihalj, za člana 
6. Ivan Lenić, za člana 
7. Ivona Krajina, za članicu. 

 
II. 

Administrativno-tehničke poslove za 
Odbor obavljat će Ured gradonačelnika 
Grada Đakova. 
 

III. 
Ovo Rješenje ima se objaviti u 

Službenome glasniku Grada Đakova. 
 
KLASA: 024-03/22-01/6 
URBROJ: 2158-4-01/4-22-1 
Đakovo, 21. listopada 2022. 
 
GRADONAČELNIK 
Marin Mandarić, dipl. oec., v. r. 
 
 
 
Đakovo, 28. rujna 2022. godine 
Broj: 660/1-2022 
 

Na temelju članka 8. Odluke o 
organizaciji i načinu naplate parkiranja 
(Službeni glasnik Grada Đakova br. 20/19.), 
direktor trgovačkog društva Univerzal d. o. 

o., Đakovo, V. Nazora 68, 28. rujna 2022. 
godine donio je 

OPĆE UVJETE 
isporuke komunalne usluge parkiranja na 
uređenim javnim površinama na području 

Grada Đakova 
 
OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovim se Općim uvjetima isporuke 

komunalne usluge parkiranja na uređenim 
javnim površinama na području Grada 
Đakova (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) 
uređuju uvjeti isporuke komunalne isporuke 
usluge parkiranja na uređenim javnim 
površinama na području Grada Đakova (u 
daljnjem tekstu: usluga), međusobna prava i 
obveze isporučitelja usluge i korisnika usluge 
te način mjerenja, obračuna i plaćanja 
isporučene usluge. 
 

Članak 2. 
Isporučitelj usluge je trgovačko 

društvo Univerzal d. o. o., Đakovo, 
Vladimira Nazora 68, OIB: 34319609112 (u 
daljnjem tekstu: Organizator parkiranja). 

Korisnik usluge je vlasnik vozila, 
primatelj leasinga kojemu je vozilo 
prepušteno na korištenje na temelju pravnog 
posla leasinga, najmoprimac kojem je osoba 
koja obavlja registriranu djelatnost rent-a-car 
usluge prepustila vozilo na korištenje na 
temelju ugovora, odnosno osoba iz članka 16. 
ovih Općih uvjeta, a koji koristi uslugu 
sukladno ovim Općim uvjetima. 
 

Članak 3. 
Javnim parkiralištem, u smislu ovih 

Općih uvjeta, smatraju se: 
- parkirališta izgrađena na površinama 

javne namjene Grada Đakova (u 
daljnjem tekstu: Grad) koja služe 
isključivo za zaustavljanje i 
parkiranje vozila, 

- građevina koja se koristi za parkiranje 
motornih vozila s pripadajućom 
opremom i u vlasništvu je Grada, a na 
kojima se obavlja naplata parkiranja. 
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Članak 4. 
Radno vrijeme javnog parkirališta 

određeno je člankom 6. Pravilnika o naplati 
parkiranja na javnim parkiralištima (Službeni 
glasnik Grada Đakova broj 9/22). 
 

Članak 5. 
Javna parkirališta iz članka 3. stavka 

1. podstavka 1. ovih Općih uvjeta 
razvrstavaju se u parkirališne zone. 

Parkirališne zone određene su 
člankom 5. Pravilnika o naplati parkiranja na 
javnim parkiralištima (Službeni glasnik 
Grada Đakova br. 9/22). 
 

Članak 6. 
Nadzor nad parkiranjem vozila na 

javnim parkiralištima obavlja ovlaštena 
osoba Organizatora parkiranja. 
 
UVJETI PRUŽANJA I KORIŠTENJA 
USLUGE TE MEĐUSOBNA PRAVA I 
OBVEZE ORGANIZATORA 
PARKIRANJA I KORISNIKA USLUGE 
 

Članak 7. 
Parkiranjem vozila na javnom 

parkiralištu uz korištenje parkirališne karte, 
zaprimljene SMS poruke o plaćenoj 
parkirališnoj karti putem mobilnog telefona, 
mobilne aplikacije ili putem ovlaštenih 
prodajnih mjesta, korisnik usluge sklapa s 
Organizatorom parkiranja ugovor o isporuci 
usluge. 

Sklapanjem ugovora iz stavka 1. 
ovoga članka korisnik usluge prihvaća 
odredbe ugovora o isporuci usluge utvrđene 
ovim Općim uvjetima. 

Korisnik javnog parkirališta koji 
nema valjanu odnosno odgovarajuću 
parkirališnu kartu sukladno ovim Općim 
uvjetima, korištenje javnog parkirališta 
ugovara s Organizatorom parkiranja 
sukladno člancima 20. do 22. ovih Općih 
uvjeta. 

Članak 8. 
Ugovorom iz članka 7. stavaka 1., 2., 

i 3. ovih Općih uvjeta isključuje se 
odgovornost Organizatora parkiranja za 
čuvanje, oštećenje ili krađu vozila. 
 

Članak 9. 
Korisnik usluge dužan je koristiti 

javno parkiralište na način da vozilo parkira 
unutar označenog parkirališnog mjesta. 

Ukoliko korisnik usluge parkira 
vozilo na način da zauzme dva ili više 
parkirališnih mjesta, dužan je kupiti dvije ili 
više parkirnih karata, ovisno o broju zauzetih 
parkirališnih mjesta vozilom. 
 

Članak 10. 
Za korištenje javnog parkirališta 

koriste se sljedeće vrste parkirališnih karata: 
- satna parkirališna karta 
- dnevna parkirališna karta 
- mjesečna parkirališna karta 
- godišnja parkirališna karta 
- povlaštena parkirališna karta 
- nagodbena parkirališna karta. 

Izgled i sadržaj parkirališnih karata iz 
stavka 1. ovoga članka određuje Uprava 
Organizatora parkiranja. 
 

Članak 11. 
 
SATNA PARKIRALIŠNA KARTA 

Za korištenje javnog parkirališta 
može se koristiti satna parkirališna karta (u 
daljnjem tekstu: satna karta). 

Satna karta vrijedi za parkirališnu 
zonu i vremensko razdoblje za koje je izdana. 

Korisnik usluge koji koristi javno 
parkiralište korištenjem satne karte dužan je 
najkasnije u roku od 5 minuta po dolasku na 
parkirališno mjesto istaknuti kupljenu satnu 
kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla 
vozila, zaprimiti SMS poruku za plaćeno 
satno parkiranje, zaprimiti poruku da je 
plaćanje izvršeno putem mobilne aplikacije 
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ili zaprimiti potvrdu da je plaćanje izvršeno 
na ovlaštenom prodajnom mjestu, sve 
sukladno članku 22. ovih Općih uvjeta. 

Valjana satna karta ona je parkirališna 
karta iz koje je vidljivo da je plaćena: 

- za vremensko razdoblje u kojem se 
koristi javno parkiralište 

- u okviru vremenskog ograničenja 
trajanja parkiranja 

- za parkirališnu zonu u kojoj se koristi 
parkirališno mjesto 
Na javnim parkiralištima na kojima za 

to postoje uvjeti valjana satna karta je ona 
karta na kojoj je, uz podatke iz stavka 2. 
ovoga članka, vidljiva i registarska oznaka 
vozila za koje je plaćeno parkiranje. 
 
MJESEČNA PARKIRALIŠNA KARTA 

Korisnik usluge javnog parkirališnog 
mjesta može kupiti mjesečnu parkirališnu 
kartu (u daljnjem tekstu: mjesečna karta). 

Mjesečna karta vrijedi za javno 
parkiralište za koje je kupljena i važi od 
trenutka izdavanja do isteka 30-og dana od 
dana izdavanja kada je kupljena te se izdaje 
isključivo u elektroničkom obliku. 
 
GODIŠNJA PARKIRALIŠNA KARTA 

Korisnik usluge javnog parkirališnog 
mjesta može kupiti godišnju parkirališnu 
kartu (u daljnjem tekstu: godišnja karta). 

Godišnja karta vrijedi za javno 
parkiralište za koje je kupljena i važi od 
trenutka izdavanja do isteka 365-og dana od 
dana izdavanja kada je kupljena te se izdaje 
isključivo u elektroničkom obliku. 
 

Članak 12. 
Za korištenje javnih parkirališta pod 

posebnim – povlaštenim uvjetima 
Organizator parkiranja izdaje povlaštenu 
parkirališnu kartu (u daljnjem tekstu: 
povlaštena karta) sukladno člancima 13. do 
16. ovih Općih uvjeta. 

Javna parkirališta za koja se može 
kupiti povlaštena karta određena su 
Pravilnikom o naplati parkiranja na javnim 
površinama (Službeni glasnik Grada Đakova 
br. 9/22). 
 

Članak 13. 
U korisnike usluge parkiranja u 

posebnom – povlaštenom režimu ubrajaju se: 
 - stanari i vlasnici stambenih objekata u zoni 
naplate parkiranja s prebivalištem ili 
boravištem u zoni parkiranja, 
- tvrtke i obrti u zoni naplate parkiranja 
kojima je sjedište ili mjesto poslovanja u zoni 
parkiranja, 
 - djelatnici tvrtki kojima je sjedište ili mjesto 
rada (adresa radnog mjesta) u zoni naplate 
parkiranja, 
- osobe s invaliditetom koje posjeduju važeće 
rješenje o invalidnosti. 
 

Članak 14. 
Pravo na povlaštenu kartu ima fizička 

osoba (stanari i vlasnici stambenih objekata) 
ako: 

- nema mogućnost parkiranja svojih 
vozila u dvorištu ili na drugom 
prikladnom mjestu, 

- ima prebivalište na području na 
kojem se naplaćuje parkiranje, što 
dokazuje osobnom iskaznicom ili 
uvjerenjem o prebivalištu 
Ministarstva unutarnjih poslova (koje 
ne smije biti starije od 30 dana) i ima 
vozilo u vlasništvu ili leasingu, što 
dokazuje važećom prometnom 
dozvolom i/ili ugovorom o leasingu, 

- ima prebivalište na području na 
kojem se naplaćuje parkiranje, što 
dokazuje osobnom iskaznicom ili 
uvjerenjem o prebivalištu 
Ministarstva unutarnjih poslova (koje 
ne smije biti starije od 30 dana), 
koristi službeno vozilo tijekom 24 
sata, što dokazuje odgovarajućom 



Stranica 25 – broj 13 Službeni glasnik Grada Đakova 21. listopada 2022. 
 

 

potvrdom poslodavca iz koje je 
razvidno da poslodavac nema u 
vlasništvu odnosno na korištenju 
poslovni prostor na području na 
kojem se naplaćuje parkiranje. 
Fizičkoj osobi iz stavka 1. ovoga 

članka može se izdati najviše dvije 
povlaštene karte, i to za I. i II. zonu. 

Povlaštenu kartu korisnik usluge 
može koristiti isključivo za vozilo za koje je 
izdana. 
 

Članak 15. 
Pravo na povlaštenu kartu ima fizička 

osoba – obrtnik i tvrtka koja: 
- ima prebivalište i sjedište obrta ili 

tvrtke na istoj adresi na području na 
kojem se naplaćuje parkiranje, što 
dokazuje osobnom iskaznicom ili 
uvjerenjem o prebivalištu 
Ministarstva unutarnjih poslova (koje 
ne smije biti starije od 30 dana), 

- ima vozilo u vlasništvu obrta ili tvrtke 
ili leasingu obrta ili tvrtke, što 
dokazuje važećom prometnom 
dozvolom i/ili ugovorom o leasingu. 
Fizičkoj osobi – obrtniku ili tvrtki iz 

stavka 1. ovoga članka može se izdati najviše 
jedna povlaštena karta. 

Povlaštenu kartu korisnik usluge 
može koristiti isključivo za vozilo za koje je 
izdana. 
 

Članak 16. 
Pravo na besplatno parkiranje na svim 

javnim parkiralištima na kojima se provodi 
naplata parkiranja imaju: 

- vozila Ministarstva unutarnjih 
poslova, Hrvatske vojske, hitne 
medicinske pomoći, vatrogasna 
vozila, 

- službena vozila Grada Đakova, vozila 
ustanova čiji je osnivač Grad Đakovo 
te vozila trgovačkih društava u 
kojima Grad Đakovo ima većinsko 

vlasništvo, kao i jedno osobno vozilo 
zakonskih zastupnika trgovačkih 
društava u kojima Grad ima većinsko 
vlasništvo i ustanova čiji je osnivač 
Grad Đakovo, 

- osobe s invaliditetom za parkirališna 
mjesta koja su rezervirana za vozila 
osoba s invaliditetom. 

 
Članak 17. 

Na označenim parkirališnim mjestima 
na javnim parkiralištima na kojima su 
postavljene punionice za električna vozila ne 
plaća se parkiranje u trajanju do maksimalno 
3 sata, isključivo za punjenje električnih 
vozila. 
 

Članak 18. 
Korisnik usluga ostvaruje pravo 

korištenja javnog parkirališta po povlaštenim 
uvjetima samo ako ima valjanu povlaštenu 
kartu izdanu za I. ili II. zonu. 

Valjana povlaštena karta ona je 
parkirališna karta iz koje je vidljivo da 
vrijedi: 

- za vozilo za koje je izdana, odnosno 
za registarsku oznaku parkiranog 
vozila, 

- za vremensko razdoblje za koje je 
izdana, 

- za javno parkiralište za koje je izdana, 
odnosno za koju je zonu izdana. 
Povlaštena karta vrijedi od trenutka 

kada je kupljena i dok korisnik povlaštene 
karte ispunjava uvjete iz članaka 14., 15. i 16. 
ovih Općih uvjeta, odnosno do otkaza usluge 
parkiranja od strane korisnika povlaštene 
karte ili Organizatora parkiranja. 

Ako korisnik povlaštene karte 
tijekom njezina važenja promijeni vozilo za 
koje je izdana, Organizator parkiranja na 
zahtjev korisnika povlaštene karte zamijenit 
će parkirališnu kartu. 

Troškove zamjene parkirališne karte 
snosi korisnik povlaštene karte. 
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Članak 19. 
Pravo na kupnju mjesečne 

parkirališne karte (u daljnjem tekstu: 
mjesečna karta) i godišnje parkirališne karte 
(u daljnjem tekstu: godišnja karta) imaju 
pravo: 

- fizičke osobe, fizičke osobe – obrtnici 
i tvrtke koje imaju vozilo u vlasništvu 
ili leasingu, što dokazuju važećom 
prometnom dozvolom i/ili ugovorom 
o leasingu. 
Godišnja karta i mjesečna karta može 

se koristiti isključivo za vozilo za koje je 
izdana, za vremensko razdoblje na koje je 
izdana te za zonu za koju je izdana. 

Godišnja karta i mjesečna karta može 
se kupiti kod Organizatora parkiranja. 
 

Članak 20. 
Pravna i fizička osoba može od 

Organizatora parkiranja, uz prethodnu 
suglasnost gradonačelnika Grada Đakova, 
zakupiti parkirno mjesto koje o svom trošku 
mora označiti i osigurati, a na način koji 
odredi Organizator parkiranja, tako da ga 
druga vozila ne mogu koristiti uz sklapanje 
ugovora isključivo u svrhu parkiranja vozila. 

Zakupljena parkirališna mjesta ne 
smiju prelaziti 20 % ukupnog broja 
parkirališnih mjesta na tome parkiralištu. 

Zakup parkirališnih mjesta u 
iznimnim slučajevima (rušenje objekta, 
adaptacija, izgradnja) ugovara se s 
Organizatorom parkiranja na točno određeno 
vrijeme (do završetka radova). 

Za čuvanje zakupljenog parkirališnog 
mjesta, prometne signalizacije i elemenata 
blokade odgovoran je korisnik zakupljenog 
parkirališnog mjesta. 
 

Članak 21. 
DNEVNA PARKIRALIŠNA KARTA 

Ako korisnik javnog parkirališta 
nema valjanu odnosno odgovarajuću 
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 od 
trenutka izdavanja naloga za plaćanje dnevne 
parkirališne karte (DPK) od strane ovlaštene 
osobe Organizatora parkiranja (u daljnjem 
tekstu: dnevna karta). 

Ukoliko korisnik usluge iz stavka 1. 
ovoga članka prilikom parkiranja vozila 
zauzme dva parkirališna mjesta, smatrat će se 
da je s Organizatorom parkiranja sklopio 
ugovor o korištenju dva parkirališna mjesta 
na javnom parkiralištu u trajanju od 24 sata 
od trenutka izdavanja naloga za plaćanje 
dnevnih karata od strane ovlaštene osobe 
Organizatora parkiranja. 

Dnevna karta važeća je isključivo za 
parkirališnu zonu u kojoj je izdana i za sve 
zone s istom ili nižom cijenom parkiranja. 

Ukoliko korisnik usluge iz stavka 1. 
ovoga članka nakon izdavanja dnevne karte 
za određenu parkirališnu zonu premjesti 
vozilo i isto parkira u parkirališnoj zoni s 
višom cijenom parkiranja, a nema valjanu 
odnosno odgovarajuću parkirališnu kartu za 
tu parkirališnu zonu, ovlaštena osoba 
Organizatora parkiranja izdat će mu nalog za 
plaćanje dnevne karte za tu parkirališnu zonu. 

Iznimno, smatrat će se da je dnevna 
karta plaćena u cijelosti ukoliko korisnik 
usluge u roku od 24 sata od vremena 
izdavanja naloga za plaćanje dnevne karte na 
blagajnama društva plati nagodbenu 
parkirališnu kartu. 
 

Članak 22. 
Ovlaštena osoba organizatora 

parkiranja koristi se odgovarajućom 
tehničkom opremom koja omogućuje 
evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, 
marke, tipa, boje i registarske oznake vozila 
te ispisivanje dnevne karte i naloga za 
plaćanje, a sve sukladno ugovoru o isporuci 
usluge iz članka 7. stavka 3. ovih Općih 
uvjeta. 
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Dnevnu kartu i nalog izdaje ovlaštena 
osoba Organizatora parkiranja za nadzor nad 
parkiranjem vozila, koja dnevnu kartu i nalog 
pričvršćuje ispod brisača vjetrobranskog 
stakla vozila. 

Dostavljanje dnevne karte i naloga na 
način utvrđen u stavku 2. ovoga članka 
smatra se urednom dostavom, a svako kasnije 
oštećenje ili uništenje istih nema utjecaja na 
valjanost dostavljanja dnevne karte i ne 
odgađa plaćanje dnevne karte. 

Ukoliko korisnik usluge parkira 
vozilo na način da je zauzeo dva parkirališna 
mjesta, izdat će mu se dva naloga. 
 

Članak 23. 
NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I 
PLAĆANJA ISPORUČENE USLUGE 

Cijene usluge parkiranja utvrđene su 
Cjenikom koji donosi Organizator parkiranja 
uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika. 

Cjenik iz stavka 1. ovoga članka 
objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim 
stranicama Organizatora parkiranja 
www.univerzal-djakovo.hr. 
 

Članak 24. 
Kupnja satne karte na javnom 

parkiralištu obavlja se: 
- automatskom naplatom 
- putem GSM operatera 
- putem mobilne aplikacije 
- putem ovlaštenih prodajnih mjesta. 

Automatska kupnja podrazumijeva 
istodobno plaćanje cijene i preuzimanje satne 
karte neposredno na javnom parkiralištu 
putem parkirnog automata. 

Kupnja putem GSM operatera 
podrazumijeva plaćanje cijene upućivanjem 
SMS poruke odgovarajućem operateru koji 
korisnika parkirališta povratnom SMS 
porukom obavještava da je plaćanje cijene 
prihvaćeno. 

Kupnja putem mobilne aplikacije 
podrazumijeva plaćanje cijene putem 

aplikacije na mobitelu te korisnik po uplati 
prima obavijest da je plaćanje prihvaćeno. 

Kupnja putem ovlaštenih prodajnih 
mjesta podrazumijeva plaćanje cijene na 
ovlaštenom prodajnom mjestu Organizatora 
parkiranja, pri čemu se satna karta preuzima 
od Organizatora parkiranja. 
 

Članak 25. 
Kupnja dnevne parkirališne karte, 

godišnje karte, mjesečne karte i povlaštene 
karte te plaćanje nagodbene parkirališne 
karte obavlja se plaćanjem cijene i 
preuzimanjem karte od strane korisnika 
usluge neposredno kod ovlaštenog prodajnog 
mjesta Organizatora parkiranja ili putem 
mobilnih aplikacija s kojima Organizator 
parkiranja ima ugovorenu uslugu. 
 

Članak 26. 
Korisnik usluge javnog parkirališta za 

kojeg je utvrđena obveza plaćanja dnevne 
karte dužan je platiti dnevnu kartu u roku od 
osam dana od dana izdavanja iste, a u slučaju 
da to ne učini, bit će mu ispostavljen račun za 
plaćanje dnevne parkirne karte. 

Ukoliko korisnik usluge ne postupi po 
ispostavljenom računu, Organizator 
parkiranja pokrenut će protiv njega, u svoje 
ime i za svoj račun, odgovarajući postupak 
prisilne naplate. 
 

Članak 27. 
Cijenu usluge parkiranja na javnom 

parkiralištu iz članka 3. ovih Općih uvjeta ne 
plaćaju: 

- vozila Ministarstva unutarnjih 
poslova, Hrvatske vojske, hitne 
medicinske pomoći, vatrogasna 
vozila, 

- službena vozila Grada Đakova, vozila 
ustanova čiji je osnivač Grad Đakovo 
te vozila trgovačkih društava u 
kojima Grad Đakovo ima većinsko 
vlasništvo, kao i jedno osobno vozilo 
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zakonskih zastupnika trgovačkih 
društava u kojima Grad ima većinsko 
vlasništvo i ustanova čiji je osnivač 
Grad Đakovo, 

- osobe s invaliditetom za parkirališna 
mjesta koja su rezervirana za vozila 
osoba s invaliditetom. 

 
Članak 28. 

Ovi Opći uvjeti objavit će se u 
Službenome glasniku Grada Đakova te na 
oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama 
Organizatora parkiranja. 
 

Članak 29. 
Stupanjem na snagu ovih Općih 

uvjeta prestaju važiti Opći uvjeti ugovora o 
korištenju ugovora s naplatom (Službeni 
glasnik Grada Đakova 1/16). 
 

Članak 30. 
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 

osmoga dana od dana objave u Službenome 
glasniku Grada Đakova. 
 
Direktor 
Stjepan Ripić, v. r. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Microsoft Word - Slu~beni glasnik 13 - lektoriran

