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Zagrebparking uveo elektroničke 
povlaštene karte, građani zbunjeni 
Povlaštene karte više ne treba lijepiti na staklo vozila pa Zagrebparking kani uvesti i 
podsjetnik o isteku karte SMS-om 
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Zagrepčani koji kupuju povlaštene stanarske karte za parkiranje više ih ne dobivaju u 
tiskanom obliku kako bi ih istaknuli ispod vjetrobranskog stakla i time izbjegli kazne. 

Naime, Zagrebparking je od ovog tjedna prešao na elektroničke karte pa ih stanari, tvrtke, 
obrtnici i drugi sada moraju samo kupiti na vrijeme, dok će kontrolori Zagrebparkinga 
provjeru obavljati putem svojih mobilnih uređaja, kao što čine i kod provjere satnih karata. I 
dok neki građani time nisu zadovoljni jer više neće imati podsjetnik dokad im karta vrijedi, 
drugi smatraju da je riječ o dobrom potezu tvrtke. 

– U ovo informatičko doba takvo što vrijedi samo pohvaliti – kazao je Vladimir Bratolić. 
Primjedbi nema ni Paško Žunić. 

– Sad su mi rekli da nema više karata i dali informacije na papiru. Nemam ništa protiv 
modernizacije – istaknuo je Žunić. 

Za razliku od njih, Mislav Zelić boji se da će sada tvrtka ubirati novac na zaboravu stanara. 

– Kako ću sada znati dokad mi vrijedi karta. Bojim se da je riječ o novom udaru na naše 
džepove – smatra Zelić. Iz Zagrebparkinga kažu da su elektroničke karte uveli kako bi 
olakšali građanima koji će ih od veljače moći također kupovati i iz svojih domova, putem 
interneta. Što se tiče podsjetnika na istek takve tjedne, mjesečne ili godišnje parkirališne 
karte, najavili su i da razmišljaju o uvođenju podsjetnika SMS-om. No, novostima nisu 
zadovoljni ni sindikati u tvrtki. Tvrde da će kontrolori imati više posla i da će im se 
smanjiti učinak. 

– Sada je kontrolor mogao te automobile brže provjeriti i ne gubiti vrijeme, dok će sada 
registraciju svakog vozila morati ukucati pa će imati manje vremena za provjeru onih drugih – 
kazali su iz sindikata 


