Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Vodica o povjeravanju obavljanja komunalnih
djelatnosti trgovačkom društvu Gradsko poduzeće d.o.o. od 18. prosinca 2018. godine, objavljene
dana 20. prosinca 2018. godine u „Službenom glasniku Grada Vodica“ br. 8/18, Odluke o organizaciji
i načinu naplate parkiranja Grada Vodica, Klasa: 340-01/19-01/19-01/2; Urbroj:2182/04-05/03-19-1
od 28. siječnja 2019. godine, objavljene dana 28. 01. 2019. godine u „Službenom glasniku Grada
Vodica“ br. 1/19 i članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18), uprava
društva Gradsko poduzeće d.o.o. uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Vodica Klasa: 34001/19-01/89, Urbroj:2182/04-01/08-19-2, objavljene dana 18. prosinca 2019. godine u „Službenom
glasniku Grada Vodica br. 12/19, dana 02. siječnja 2020. godine donosi:
IZMJENU OPĆIH UVJETA
UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNIH PARKIRALIŠTA S NAPLATOM
Članak 1.
U Općim uvjetima Ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom (Službeni glasnik
Grada Vodica 02/19) mijenja se članak 9. i glasi:
Za stanare koji imaju prebivalište ili boravište na području zona (nastavno: zona naplate i
ulice koje se neposredno spajaju s istima) u kojima se naplaćuje parkiranje , za pravne osobe i
obrtnike koji imaju sjedište unutar tog područja kao i za pravne osobe i obrtnike koji imaju poslovne
jedinice na području Grada Vodica mogu se uvesti povlašteni uvjeti parkiranja u pogledu
vremenskog ograničenja trajanja parkiranja i cijene.
Pravo korištenja javnih parkirališta s naplatom po povlaštenim uvjetima za Otok Prvić
regulirat će na najoptimalniji način uprava društva odlukom.
Za korištenje javnih parkirališta s naplatom po povlaštenim uvjetima koristi se povlaštena
parkirališna karta.
Povlaštena parkirališna karta (u daljnjem tekstu: povlaštena karta ) vrijedi za parkirališnu
zonu i za vremensko razdoblje za koju je izdana. Povlaštene parkirališne karte ne jamče u svakom
trenutku slobodno parkirališno mjesto.
Vrste i cijene povlaštenih karata za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje
isporučitelj komunalne usluge parkiranja na javnim površinama uz suglasnost gradonačelnika/ce
Grada Vodica.
Članak 2.
Ova Izmjena Općih uvjeta o korištenju parkirališta s naplatom isporučitelja komunalne
usluge (Gradsko poduzeće d.o.o.) stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Grada Vodica“.
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