Greben Brela d.o.o
Trg žrtava Domovinskog rata 1
21322 Brela
OIB: 35127907914

OPĆI UVJETI
ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE PARKIRANJA
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Općim uvjetima isporuke usluge parkiranja (dalje u tekstu: Opći uvjeti)
uređuju se:
1. uvjeti pružanja odnosno korištenja usluge parkiranja na parkiralištima
organizatora parkiranja
2. međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika usluge parkiranja
3. način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene usluge parkiranja.
Članak 2.
Greben Brela d.o.o., Trg žrtava Domovinskog rata 1, 21322 Brela, OIB: 35127907914
(dalje u tekstu: organizator parkiranja) isporučitelj je usluge parkiranja na javnim
parkiralištima na području Općine Brela, a koja se nalaze na javnim površinama na
području Općine Brela ili na privatnim zemljištima koje zakupljuje organizator
parkiranja.
UVJETI PRUŽANJA ODNOSNO KORIŠTENJA USLUGE PARKIRANJA
Članak 3.
Javno parkiralište s naplatom može biti stalno ili privremeno, ulično ili izvanulično.
Stalna javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje
tijekom cijele godine ili najmanje 4 mjeseca.
Privremena javna parkirališta s naplatom su parkirališta koja se organiziraju za
određeno vremensko razdoblje tijekom godine.
Izvanulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika,
a mogu biti otvorenog i zatvorenog tipa.

Otvorena parkirališta su ona parkirališta koja zbog prometne situacije nije moguće
zatvoriti fizičkim preprekama
Zatvorena parkirališta su parkirališta koja se u cilju kontrole ulaza i izlaza mogu
fizički zatvoriti.
Članak 4.
Radno vrijeme i cjenik javnih parkirališta utvrđuje organizator parkiranja uz
suglasnost Načelnika.
Članak 5.
Nadzor nad parkiranjem vozila obavlja ovlaštena osoba organizatora parkirališta.
MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA USLUGE
Članak 6.
Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom vozač,
odnosno vlasnik vozila sklapa s organizatorom parkirališta Ugovor o korištenju
javnog parkirališta s naplatom prihvaćajući opće uvjete ugovora o korištenju javnih
parkirališta s naplatom propisanih ovim Općim uvjetima
Ugovorom o parkiranju iz stavka 1. ovog članka isključuje se čuvanje vozila te
odgovornost za oštećenje ili krađu vozila.
Korisnik vozila parkiralište koristi na vlastitu odgovornost.
Korisnik parkirališta, čije vozilo nije u pokretu u parkirališnom prostoru, dužan je
isključiti motor vozila.
Članak 7.
Organizator parkiranja nije odgovoran za otuđenje vozila, bilo kakav gubitak ili štetu
na vozilima i imovini koja se nalazi u vozilima korisnika parkirališta (primjerice: u
slučaju ogrebotina na vozilima korisnika, u slučaju razbijenih stakala na vozilima
korisnika, u slučaju bilo kakvih oštećenja vozila korisnika, u slučaju otuđenja imovine
iz vozila korisnika i slično).
Organizator parkiranja nije odgovoran za bilo kakvu imovinsku ili neimovinsku štetu
prouzročenu od strane trećih osoba, a koja bi nastala na imovini korisnika ili trećih
osoba ili osobno korisnicima ili trećim osobama u vidu neimovinske štete neovisno o
tome temelji li se ista na građanskoj ili kaznenoj odgovornosti trećih osoba.

Članak 8.
Korisnik parkirališta dužan je, prije nego što ostavi vozilo na parkirališnom mjestu,
provjeriti da je vozilo zaključano, svi prozori i krovni otvori zatvoreni i parkirališna
kočnica aktivirana.
Prilikom ostavljanja parkiranog vozila na parkiralištu, osobne stvari i druge vrijednosti
treba ponijeti sa sobom, a ostale stvari/imovinu u vozilu spremiti na sigurno i
skriveno mjesto na način da nisu vidljive drugim korisnicima odnosno osobama koje
se tamo zateknu.
Korisnici ostavljaju stvari u vozilu na vlastitu odgovornost te organizator parkiranja
ne odgovara za njihov nestanak.
Članak 9.
Za korištenje javnih parkirališta koriste se sljedeće vrste parkirnih karata:
1.
2.
3.
4.

Satna parking karta
Dnevna parking karta (DPK)
Sezonska parking karta
Povlaštena parking karta

Izgled i sadržaj karata određuje organizator parkiranja
Članak 10.
Na otvorenim parkiralištima Općine Brela satna karta se plaća unaprijed.
Satna karta je isprava kojom korisnik komunalne usluge parkiranja dokazuje da je
platio odgovarajuću naknadu prema cijeni parkiranja, te da se na parkiralištu
zadržava u okviru dostupnog, odnosno plaćenog vremena.
Na satnoj karti su oznake – ime, adresa i OIB organizatora parkinga, te drugi znakovi
iz kojih se obilježava godina, dan, mjesec i vrijeme korištenja parkirališta i cijena.
Članak 11.
Korisnik parkirališta može kupiti satnu kartu na otvorenom javnom parkiralištu putem
parkirališnog automata i ostalih dostupnih platformi (SMS poruka, web platforma,
mobilna aplikacija i slično)
Valjana satna karta je ona karta iz koje je vidljivo da je plaćena
1. Za vremensko razdoblje u kojem se koristi javno parkiralište
2. Za odgovarajuće parkiralište ili parkirališnu zonu
3. U okviru vremenskog ograničenja trajanja parkinga

Članak 12.
Korisnik javnog parkirališta dužan je valjanu parkirališnu kartu u materijaliziranom
obliku u roku od deset (10) 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 jednoga parkirališnog mjesta
na javnom parkiralištu u trajanju od 24 sata (dnevna parking karta).
U slučaju iz stavka 3. ovoga 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. ovoga članka
smatra se uredno dostavljenom i kasnija oštećenja ili uništenja ne utječu na valjanost
dostavljanja i ne odgađaju plaćanje.
Članak 13.
Kod zatvorenih parkirališta (automatizirana i neautomatizirana) dnevna karta
računalno se obračunava prema podatcima s ulaznog listića i naplaćuje se kod izlaza
s parkirališta.
Korisniku bez ulaznog listića obračunava se obračunato vrijeme od početka radnog
vremena ili stvarnog vremena ulaza ukoliko ga je moguće utvrditi.
Članak 14.
Sezonske parking karte dodjeljuju se korisnicima za vrijeme trajanja naplate
parkiranja, a sukladno podnešenim zahtjevima za dodjelu parking mjesta na
korištenje.
Članak 15.
Povlaštene parkirališne karte dodjeljuju se za određena parkirališta po posebnim
uvjetima koje određuje organizator parkiranja uz suglasnost Načelnika.
Članak 16.
Naplate parkiranja oslobođena su interventna vozila pri obavljanju redovite
djelatnosti

Vozila osoba s invaliditetom mogu parkirati na otvorenim parkiralištima na mjestima
označenim za invalide bez naknade.
Iznimno, ukoliko su sva označena parkirna mjesta za osobe sa invaliditetom zauzeta,
vozila iz stavka 2. ovog članka mogu se parkirati na drugo slobodno mjesto na
otvorenom parkiralištu bez naknade.
Na zatvorenim parkiralištima nije moguće parkiranje vozila osoba s invaliditetom bez
naknade.
REKLAMACIJE I INFORMACIJE
Članak 17.
Sve informacije u svezi s korištenjem parkirališta mogu se pronaći na web
stranicama organizatora www.greben-brela.hr , mogu se zatražiti kod organizatora
parkiranja na adresi Greben Brela d.o.o., Trg žrtava Domovinskog rata 1, 21322 Brela,
od ponedjeljka do petka u vremenu od 8:00 do 15:00 sati, te preko e-adrese:
grebenbrela@gmail.com
Članak 18.
U skladu s propisima o zaštiti potrošača korisnici mogu pisane prigovore podnijeti
osobno na adresi Greben Brela d.o.o., Trg žrtava Domovinskog rata 1, 21322 Brela,
od ponedjeljka do petka u vremenu od 8:00 do 15:00 sati, poštom upućenom na istu
adresu te preko e-adrese: grebenbrela@gmail.com
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
Ovi uvjeti objavit će se na mrežnim stranicama organizatora parkiranja Greben Brela
d.o.o.
Ovi opći uvjeti stupaju na snagu s danom donošenja i vrijede do opoziva
U Brelima, 30. travnja 2021.
Greben Brela d.o.o.
Direktor
Petar Pervan

