1. veljače 2019.

SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA

Broj 1

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Parku d.o.o Buzet za donošenje Općih uvjeta isporuke usluge parkiranja
na uređenim javnim površinama u starogradskoj jezgri naselja Buzet i u naselju Hum
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Buzeta daje suglasnost komunalnom društvu Park d.o.o. iz Buzeta kao isporučitelju
uslužne komunalne djelatnosti za donošenje Općih uvjeta isporuke usluge parkiranja na uređenim javnim
površinama u starogradskoj jezgri naselja Buzet i u naselju Hum.
Opći uvjet isporuke usluge parkiranja na uređenim javnim površinama u starogradskoj jezgri naselja Buzet
i u naselju Hum iz stavka 1. ovog članka prilog su ovom Zaključku.
Članak 2.
Ovaj zaključak stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“.
KLASA: 021-05/19-01/1
URBROJ: 2106/01-01/01-19-7
Buzet, 31.01.2019.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA
PREDSJEDNIK
Dejan Jakac, v.r.

PRILOG:
Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18), Odluke o uređenju
prometa na području Grada Buzeta ( „Službene novine“ Grada Buzeta broj 1/07, 3/14 ), Odluke o organizaciji
naplate i kontrole parkiranja unutar starogradskih zidina naselja Buzet ( „Službene novine“ Grada Buzeta 06/14
), Odluke o korištenju, upravljanju, održavanju te uvjetima naplate parkiranja na javnim parkiralištima na
području naselja Hum ( Službene novine“ Grada Buzeta broj 03/12 ), nakon prethodne suglasnosti Gradskog vijeća
Grada Buzeta dane na Sjednici održanoj dana 31. siječnja 2019.godine, Uprava PARK društvo sa ograničenom
odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti iz Buzeta, kao isporučitelj uslužne komunalne djelatnosti na
uređenim javnim površinama u starogradskoj jezgri naselja Buzet, dana 31. siječnja 2019.godine donosi
OPĆE UVJETE
isporuke usluge parkiranja
na uređenim javnim površinama u starogradskoj jezgri naselja Buzet i u naselju Hum

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim Općim uvjetima isporuke usluge parkiranja na uređenim javnim površinama u starogradskoj jezgri
naselja Buzet i u naselju Hum ( dalje u tekstu: Opći uvjeti ) koje pruža PARK društvo sa ograničenom odgovornošću
za obavljanje komunalnih djelatnosti iz Buzeta, Sveti Ivan 12/1, Buzet, OIB: 78086095402, (dalje u tekstu:
Isporučitelj usluge ) utvrđuju se uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalnih usluga, međusobna prava i
obveze isporučitelja i korisnika usluge, način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene usluge parkiranja na
javnim površinama u starogradskoj jezgri naselja Buzet i u naselju Hum.
Članak 2.

(1)
Ovi Opći uvjeti primjenjuju se
- na parkirališnim površinama na području unutar starogradskih zidina naselja Buzet i to na javnim površinama
na kojima nije zabranjeno parkiranje,
- na parkirališnoj površini smještenoj neposredno uz cestu koja vodi na gradsko groblje, jugoistočno od groblja,
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na dijelu k.č. 538 k.o. Hum,
- na parkirališnoj površini smještenoj neposredno ispod zida ceste koja vodi na gradsko groblje, jugoistočno od
groblja, na k.č. 257/19 k.o. Hum,
- na parkirališnoj površini smještenoj jugozapadno od groblja, na k.č. 506/1 i 506/2 k.o. Hum ( dalje u tekstu:
javne parkirališne površine ) koje je Grad Buzet odredio Odlukom o uređenju prometa na području Grada
Buzeta ( „Službene novine“ Grada Buzeta broj 1/07, 03/14 ), Odlukom o organizaciji naplate i kontrole parkinga
unutar starogradskih zidina naselja Buzet (
„Službene novine“ Grada Buzeta 06/14 ) i Odlukom o korištenju, upravljanju, održavanju te uvjetima naplate
parkiranja na javnim parkiralištima na području naselja Hum ( Službene novine“ Grada Buzeta broj 03/12 ) ( dalje
u tekstu: Odluke Grada Buzeta ), gdje komunalne usluge parkiranja pruža Isporučitelj usluge.
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(2)

Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima imaju značenje i utvrđeni Zakonom o komunalnom
gospodarstvu, Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i drugim zakonskim i podzakonskim propisima,
Odlukom o radnom vremenu parkirališta i uvjetima za izdavanje i kupnju povlaštenih parkirnih karata ( „Službene
novine“ Grada Buzeta, broj 06/14, dalje u tekstu: Odluka o radnom vremenu i povlaštenim kartama ), Odlukama
Grada Buzeta i drugim važećim propisima.

II. UVJETI PRUŽANJA ODNOSNO KORIŠTENJA USLUGE
Članak 3.

(1)

Javne parkirališne površine Isporučitelj usluge označava prometnom signalizacijom u skladu s
propisima o sigurnosti prometa.

(2)
Na javnim parkirališnim površinama Isporučitelj usluge mora istaknuti obavijesne informacije:
- da se primjenjuju opći uvjeti isporuke usluge parkiranja te su isti objavljeni na mrežnim stranicama
Isporučitelja usluge
- način naplate i korištenja parkirališnih javnih površina
- cjenik
- vrijeme naplate usluge parkiranja
- kontakte Isporučitelja usluge na koje se može podnijeti prigovor u vezi naplate usluge parkiranja
- i druge informacije sukladno važećim propisima.
Članak 4.
(1)
Odluku o vremenu naplate parkiranja na javnim parkirališnim površinama donosi gradonačelnik Grada
Buzeta.
Članak 5.

(1)

Korisnikom usluge se smatra vlasnik parkiranog vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama
Ministarstva unutarnjih poslova prema registarskoj oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana u toj evidenciji,
vlasnik vozila utvrđuje se na drugi odgovarajući način.

(2) Korisnikom usluge se smatra i primatelj leasinga kojem je parkirano vozilo prepušteno na korištenje na
temelju pravnog posla leasinga.
Članak 6.
(1) Parkiranjem vozila na javnim parkirališnim površinama korisnik usluge s Isporučiteljom usluge sklapa se ugovor
o korištenju usluge parkiranja na javnoj parkirališnoj površini ( dalje u tekstu: Ugovor ) te u svemu prihvaća ove
Opće uvjete.
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III. ODGOVORNOST ZA ŠTETU
Članak 7.

(1)

Ugovorom iz članka 6. ovih Općih uvjeta isključuje se čuvanje vozila, te odgovornost za oštećenje ili
krađu vozila ili predmeta u vozilu.

(2)

Isporučitelj usluge ne snosi bilo kakvu odgovornost radi oštećenja vozila, krađe vozila ili stvari iz vozila
te neprimjerenih ponašanja trećih osoba.

IV. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA USLUGE
Članak 8.

(1)

Isporučitelj usluge dužan je održavati opremu parkirališnih javnih površina u ispravnom stanju te ih
održavati i čistiti.

(2)

Nadzor nad parkiranjem vozila na parkirališnim javnim površinama obavlja ovlaštena osoba
Isporučitelja.
Članak 9.

(1)

Korisnik usluge može radi korištenja usluge parkiranja sklopiti s Isporučiteljem usluge Ugovor s
korištenjem dnevne parkirališne karte, Ugovor s korištenjem satne parkirališne karte, Ugovor s korištenjem
povlaštene parkirališne karte u skladu s ovim Općim uvjetima i Odlukama Grada Buzeta.

(2)

Korisnik usluge dužan je vozilo parkirati na način da vozilo zauzima jedno parkirno mjesto
odgovarajuće dimenziji parkiranog vozila.

(3)

Korisnik usluge dužan je u vremenu od 10 minuta od dolaska na parkirno mjesto nabaviti parkirnu

kartu.
Članak 10.
(1)
Za sva ostala prava i obveze Isporučitelja usluge i korisnika usluge koja nisu određena ovim Općim
uvjetima primjenjuju se odredbe Odluka Grada Buzeta i drugi važeći propisi.

V. NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE USLUGE
Članak 11.

(1)

Naknade za korištenje usluge parkiranja određuje Isporučitelj usluge cjenikom usluge parkiranja na
javnim parkirališnim površinama uz suglasnost Gradonačelnika Grada Buzeta.

(2)

Cjenikom se određuju naknade za dnevne, povlaštene i satne parkirališne karte.

41

1. veljače 2019.

SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA

Broj 1

Članak 12.

(1)

Prilikom određivanja naknada iz članka 11. ovih Općih uvjeta, Isporučitelj usluge uzima u obzir izdatke koji
su potrebni za osiguranje dostupnosti usluge parkiranja uređenim parkirališnim javnim površinama.

(2)

Izdaci potrebni za osiguranje dostupnosti usluge parkiranja su troškovi rada radnika i troškovi potrebne
opreme i sredstava za rad.
Članak 13.

(1)

Isporučitelj usluge će za cjenik i za svaku njegovu izmjenu ili dopunu pribaviti prethodnu suglasnost
Gradonačelnika Grada Buzeta.

(2)

Isporučitelj će cjenik objaviti na oglasnom mjestu u poslovnim prostorijama isporučitelja usluge, na
parkirališnim automatima i mrežnim stranicama.
Članak 14.
(1) Izgled i sadržaj dnevne, povlaštene i satne karte za korištenje parkirališnih javnih površina određuje
Isporučitelj usluge.
Članak 15.

(1)

Naplata satne karte na području starogradske jezgre Grada Buzeta obavlja se putem parkirnih automata
na javnoj parkirališnoj površini ili mobilnim telefonom (tzv. m-parkingom).

(2)

Naplata dnevne na području naselja Hum i na području starogradske jezgre Grada Buzeta obavlja se na
blagajni Isporučitelja usluge, odnosno preuzimanjem dnevne karte kao naloga za plaćanje od ovlaštene osobe
Isporučitelja usluge u skladu s Odlukama Grada Buzeta.

(3)

Naplata povlaštene karte obavlja se u skladu s Odlukom o radnom vremenu parkirališta i uvjetima za
izdavanje i kupnju povlaštenih parkirnih karata Grada Buzeta.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
(1) Isporučitelj usluge će do donošenja cjenika prema ovim Općim uvjetima, primjenjivati Cjenik na koji je
suglasnost dana Zaključkom Gradonačelnika Grada Buzeta o davanju suglasnosti na cijene satne i dnevne parkirne
karte unutar starogradske jezgre naselja Buzet koje je dana 13.06.2014.godine Klasa: 363-01/14-01/113, UrBroj:
2106/01-03-14-4 od 13.lipnja 2014.godine, objavljene u Službenim novinama Grada Buzeta, broj 06/14, cijene za
povlaštenu parkirnu kartu određene Odlukom o radnom vremenu parkirališta i uvjetima za izdavanje i kupnju
povlaštenih parkirnih karata Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta, broj 06/2014).
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Članak 17.
(1) Ove Opće uvjete donosi Isporučitelj usluge uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Buzetu.
Članak 18.
(1) Opći uvjeti objavljuju se u Službenim novinama Grada Buzeta, na mrežnim stranicama Grada Buzeta te na
oglasnom mjestu u poslovnim prostorijama Isporučitelja usluge i mrežnim stranicama Isporučitelja usluge.
Članak 19.
(1) Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Buzet.

Buzet, 31. siječnja 2019.
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