
 
SANITAT DUBROVNIK d.o.o.  
Dubrovnik, Marka Marojice 5, OIB: 99080716453 
e-mail: info@sanitat.hr, www.sanitat.hr 

OPĆI UVJETI I CJENIK 
Parking ispred Robne kuće Srđ 

 
  
 
 

Opći uvjeti o organizaciji te cjeniku, načinu naplate i kontrole 
parkiranja na parkiralištu ispred Robne kuće Srđ u Dubrovniku 

(dalje u tekstu: Opći uvjeti) 
 

 
 

Članak 1. 
Ovim Općim uvjetima određuje se organizacija i način naplate parkiranja, 
vrste parkirališnih karata, način njihova korištenja i cijene, nadzor nad 
parkiranjem vozila, povrede uvjeta parkiranja parkiralištu ispred Robne 
kuće Srđ u Dubrovniku te ostali odnosi između korisnika parkirališne 
površine i Organizatora parkiranja. 
 
 

Članak 2. 
Parkirališna površina obuhvaća područje zatvorenog izvanuličnog 
parkirališta ispred Robne kuće Srđ u Dubrovniku. (dalje u tekstu: 
parkirališna površina). 
 
 

Članak 3. 
Poslove Organizatora parkiranja obavlja trgovačko društvo Sanitat 
Dubrovnik d.o.o., Marka Marojice 5, Dubrovnik, OIB: 99080716453 (dalje 
u tekstu: Organizator parkiranja) koje obavlja tehničke i organizacijske 
poslove, naplatu i nadzor nad parkiranjem vozila te druge poslove, u 
skladu s ovlastima i propisima koji uređuju obavljanje navedenih poslova. 
 

 
Članak 4. 

Samom činjenicom parkiranja vozila na području parkirališne površine, 
korisnik usluge prihvaća ove Opće uvjete. 
 
Ugovorom iz prethodnog stavka isključuje se čuvanje vozila te 
odgovornost za nestanak, uništenje ili oštećenje vozila, osim ako zakonom 
nije drugačije propisano.  



 

 
 

Članak 5. 
Na parkirališnoj površini se naplaćuje usluga parkiranja svakim danom od 
00:00 do 24:00 sata. 
 
 

Članak 6. 
Za korištenje usluge parkiranja korisnik mora imati valjanu parkirališnu 
kartu.  
 
Valjana parkirališna karta je ona karta kojom je plaćena usluga parkiranja 
na parkirališnoj površini, za vrijeme korištenja usluge parkiranja, odnosno 
za razdoblje provedeno na parkiralištu od uzimanja parkirališne karte na 
ulaznoj rampi do plaćanja parkirališne karte na automatskoj naplatnoj 
blagajni. 
 
 

Članak 7. 
Cijena 1 (jednog) sata parkiranja na zatvorenom izvanuličnom parkiralištu 
ispred Robne kuće Srđ u Dubrovniku iznosi za razdoblje od: 

 
1) od 1. svibnja do 31. listopada u iznosu 2,50 EUR (18,84 HRK) 
2) od 1. studenog do 30. travnja u iznosu 1,0 EUR (7,53 HRK) 

 
Vrijeme besplatnog parkiranja je do 15 minuta od ulaska na parkiralište. 
 
Cijena izgubljene parkirališne karte iznosi za razdoblje od: 
 
1) od 1. svibnja do 31. listopada u iznosu 63,50 EUR (478,44 HRK) 
2) od 1. studenog do 30. travnja u iznosu 31,50 EUR (237,34 HRK) 
 
 

Članak 8. 
Korisnik usluge parkiranja obvezan je vozilo parkirati sukladno obilježenoj 
prometnoj signalizaciji i na način da koristi samo jedno parkirališno mjesto.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Članak 9. 
Za sve ono što nije uređeno odredbama ovih Općih uvjeta, na 
odgovarajući će se način primijeniti propisi Republike Hrvatske koji 
reguliraju materiju koja je predmetom ovih Općih uvjeta. 
 
 

Članak 10. 
Opći uvjeti primjenjuju se od 1. siječnja 2023. godine. 
 
Opći uvjeti parkiranja objaviti će se na internet stranicama Organizatora 
parkiranja. 
 
 

SANITAT DUBROVNIK d.o.o. 
 

 

 
 
 
 
 
Fiksni tečaj konverzije 1 EUR=7,53450 HRK 
 


