
 

 

 Temeljem članka 40. stavka 3. točke 34. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada 

Vodica“, broj 02/18, 03/18, 08/18 i 02/20) Gradonačelnica Grada Vodica daje 

 

 

SUGLASNOST 

na Odluku o uporabi rezerviranih parkirališnih mjesta 

 

 

1. Daje se suglasnost na Odluku o uporabi rezerviranih parkirališnih mjesta, koja se prilaže ovoj 

Suglasnosti i čini njezin sastavni dio. 

 

2. Ova Suglasnost stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Grada Vodica“. 

 

 

KLASA: 340-01/20-01/02 

URBROJ: 2182/04-01/08-20-2 

Vodice, 7. svibnja 2020. godine 

 

 

 

 

GRADONAČELNICA 

Nelka Tomić, dr. med., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

 

Na temelju Pravilnika o uporabi rezerviranih parkirališnih mjesta (Sluţbeni vjesnik Šibensko-

Kninske ţupanije 8/2010)i na temelju Pravilnika o izmjeni Pravilnika  o uporabi rezerviranih 

parkirališnih mjesta (Sluţbeni vjesnik Šibensko-Kninske ţupanije 12/2010)   Gradsko 

poduzeće d.o.o. Vodice (u daljnjem tekstu Organizator parkiranja) uz suglasnost 

gradonačelnice Grada Vodice dana 24.04. 2020.godine donosi: 

 

ODLUKU 

O uporabi rezerviranih parkirališnih mjesta 

 

Članak 1. 

(1)Ovom se odlukom ureĎuje način i uvjeti zakupa javnih prometnih površina sukladno 

Pravilniku o uporabi rezerviranih parkirališnih mjesta (Sluţbeni vjesnik Šibensko-Kninske 

ţupanije 8/2010) i na temelju Pravilnika o izmjeni Pravilnika  o uporabi rezerviranih 

parkirališnih mjesta (Sluţbeni vjesnik Šibensko-Kninske ţupanije 12/2010) (nastavno 

rezervirana parkirališna mjesta.) 

(2) Rezervirana parkirališna mjesta  na području Grada Vodica utvrĎuju se  prema  

područjima na  kojima se vrši redovnanaplata javnih parkirališta i prema područjimana 

kojima se ne vrši redovna naplata javnih parkirališta.  

(3) Cijene rezerviranih parkirališnih mjesta izraţene su s PDV-om.Naknada za rezervirana 

parkirališna mjesta plaća se preko Ţiro računa trgovačkog društva (nastavno: Gradsko 

poduzeće d.o.o.). 

Članak 2. 

Rezervirana parkirališna mjesta mogu dobiti: 

1. Drţavna tijela i pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske, tijela Grada Vodica i 

pravne osobe  u vlasništvu Grada Vodica, pod uvjetom da zgrade u kojima se obavlja 

njihova djelatnost  nemaju dvorište ili neki drugi parkirališni prostor. 

2. Stanar (fizička) osoba koja ima prebivalište ili boravište na području na kojem se 

naplaćuje parkiranje, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva 

unutarnjih poslova o adresi stanovanja, pod uvjetom da ima vozilo registrirano na 

svoje ime ili je korisnik vozila što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili nekim 

drugim ugovorom. 

3. Pravna osoba ili obrtnik koja koristi poslovni prostor ili je vlasnik poslovnog prostora 

na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje ugovorom o zakupu, 

odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora,  pod uvjetom 

da ima vozilo registrirano na ime pravne osobe  ili je korisnik vozila što dokazuje  

valjanom prometnom dozvolom ili nekim drugim ugovorom. 



 

 

 (2) Korisnici iz stavka 1. ovog članka  mogu dobiti najviše 2 (dva) rezervirana parkirališna 

mjesta. 

Članak 3. 

Rezervirana parkirališna mjesta na području na kojem se vrši naplata javnih parkirališta 

odreĎuju se kako slijedi:  

1. ZONA 1. obuhvaća područje:Obala Ive Juričev – Cota i Artina (autobusni 

kolodvor),utvrĎuje se najviše 15 (petnaest) rezerviranih parkirališnih mjesta. 

2. ZONA 1A. obuhvaća područje:Obala Vladimira Nazora, isto nema mogućnost 

rezerviranih mjesta. 

3. ZONA 2. obuhvaća područje:Trg Kneza Branimira, Ulica Pave Roca, Ulica  Grgura 

Ninskoga, Ulica Vlahov Venca,utvrĎuje se najviše 20 (dvadeset) rezerviranih 

parkirališnih mjesta. 

4. ZONA 2.A.obuhvaća područje:Ulica Nikole Tesle (čest zem. 6700/1) i (dio k.č. zgr. 760 

k.o. Vodice), Ulica Ljudevita Gaja (čest. zemlje 7060/3) utvrĎuje se  najviše 3 (tri) 

parkirališna mjesta. 

5. ZONA 3. obuhvaća područje:Srima, Ulica Ive Čaće (Plava plaţa), Srima utvrĎuje se  

najviše 20 (dvadeset) parkirališnih mjesta. Ulica Ive Čaće nema mogućnost rezerviranih 

mjesta. 

Članak 4. 

Područja na kojima se ne vrši redovita  naplata javnih parkirališta odreĎuju se kako slijedi: 

1. Ulica Španja Ante – mogućnost  rezerviranog parkirališnog  mjesta od kućnog broja 3 

do kućnog broja 27.sukladno skici u privitku koja čini sastavni dio Odluke o uporabi 

rezerviranih parkirališnih mjesta. 

2. Prvomajska ulica - mogućnost  rezerviranog parkirališnog  mjesta od kućnog broja 1 

do kućnog broja 15. 

3. Ulica Grgurev Ante Kukure- mogućnost rezerviranih parkirališnih mjesta od kućnog 

broja 19 do kućnog broja 43 D, pozicioniranih s lijeve strane ulice u smjeru kretanja 

iz smjera Trga kneza Branimira, sukladno skici u privitku koja čini sastavni dio 

Odluke o uporabi rezerviranih parkirališnih mjesta 

Članak 5. 

Cijena mjesečnog  zakupa rezerviranog parkirališnog mjesta za stanare (fizičke osobe), koji 

imaju prebivalište na području grada Vodica odreĎuje se za pojedinu zonu naplate kako 

slijedi: 

1. u 1. zoni 1.200,00 kuna mjesečno; 

2. u  2.zoni 800,00 kuna mjesečno ; 

3. u  2A. zoni 1.100,00 kuna mjesečno; 

4. u 3.zoni 400,00 kuna mjesečno. 



 

 

Članak 6. 

Cijena mjesečnog zakupa rezerviranog parkirališnog mjesta za fizičke osobe, koje imaju 

boravište na području grada Vodica, u pojedinoj zoni odreĎuje se naplata kako slijedi: 

1. u  1. zoni 1.300,00 kuna mjesečno; 

2. u  2.zoni 1.000,00 kuna mjesečno ; 

3. u 2A. zoni 1.200,00 kuna mjesečno; 

4. u3.zoni  600,00 kuna mjesečno. 

Članak 7. 

Cijena mjesečnog zakupa rezerviranog parkirališnog mjesta za pravne osobe i obrtnike s 

sjedištem u Gradu Vodicama. 

1. u 1.zoni 1300,00 kuna mjesečno; 

2. u 2.zoni 1000,00 kuna mjesečno; 

3. u 2. A zoni 1.300,00 kuna mjesečno; 

4. u 3. zoni 800,00 kuna mjesečno. 

 

Članak 8. 

Cijena mjesečnog zakupa rezerviranog parkirališnog mjesta za pravne osobe i obrtnike s 

sjedištem izvan Grada Vodica (poslovne jedinice) odreĎuje se za pojedinu cijenu naplate. 

1. u 1.zoni 1.400,00 kuna mjesečno; 

2. u 2.zoni 1.000,00 kuna mjesečno; 

3. u 2A. zoni  1.400,00 kuna mjesečno; 

4. u 3. zoni 800,00 kuna mjesečno. 

 

Članak 9. 

Cijena mjesečnog zakupa rezerviranog parkirališnog mjesta za autobuse (autobusno 

rezervirano parkirališno mjesto) za pravne osobe i obrtnike s sjedištem u Gradu Vodicama i 

pravne osobe  i obrtnike s sjedištem izvan izvana Grada Vodica (poslovna jedinica) odreĎuje 

se  u Zoni 1. naplate u  iznosu od 12.000,00 kuna mjesečno u vremenskom razdoblju od 01. 

svibnja do 31. listopada te 6.000,00 kuna mjesečno u vremenskom razdoblju od 01. studenog 

do 30. travnja. 

Članak 10. 

(1)Cijena mjesečnog zakupa za stanare (fizičke osobe), koji imaju prebivalište ili boravište u 

Ulici Ante Španja Prvomajskoj ulici i Ulici Grgurev Ante Kukure iznosi 100,00 kuna 

mjesečno. 

(2)Cijena mjesečnog zakupa za pravne osobe ili obrtnike sa sjedištem  u gradu Vodicama 

odnosno pravne osobe i obrtnike izvan sjedišta grada Vodica iznosi : 500,00 kuna mjesečno. 

 



 

 

Članak 11. 

(1)Za rezervirano parkirališno mjesto sklapa se ugovor o zakupu. Ugovor o zakupu 

parkirališnogmjesta sklapaju korisnik i Organizator parkiranja, a na temelju zahtjeva 

korisnika.  

(2)Ugovorom  o zakupu rezerviranog parkirališnog mjesta ureĎuju se odnosi izmeĎu 

korisnika i Organizatora parkiranja u skladu s uvjetima iz ove Odluke i općim propisima o 

zakupu. 

(3)U slučaju većeg broja podnesenih zahtjeva od odreĎenog broja rezerviranih mjesta, 

prednost ostvaruje onaj korisnik koji je ranije podnio zahtjev. 

Članak 12. 

(1)Ugovor o zakupu rezerviranog parkirališnog mjesta sklapa se za vremenski period od 

minimalno 6 (šest) mjeseci za 1.zonu, 2.zona (izuzev Trga Kneza Branimira, minimalno 3(tri) 

mjeseca i to isključivo u periodu od 01. 06. do 31. 08. tekuće godine). Za 2A. i 3. Zonu za 

vremenski period od minimalno 3 ( tri ) mjeseca. 

(2)Ugovor o zakupu rezerviranog parkirališnog mjesta na područjima na kojima se ne vrši 

redovna naplata parkiranja sklapaju se za vremenski period od minimalno 12 (dvanaest) 

mjeseci. 

(3)Korisnik rezerviranog parkirališnog mjesta ne smije isto davati u podzakup. 

Članak 13. 

(1)Zakupnik rezerviranog parkirališnog mjesta označava rezervirano parkirališno mjesto 

prometnom signalizacijom ili postavljanja elementa blokade rezerviranog parkirališnog 

mjesta.  

(2)Za način označavanja, kao i za vrstu i elementa blokade rezerviranog parkirališnog mjesta 

zakupnik je duţan pribaviti usmenu suglasnost organizatora parkiranja. Od trenutka 

sklapanja ugovora o zakupu, za čuvanje rezerviranog mjesta odgovoran je korisnik. 

 (3) Danom prestanka ugovora o zakupu, zakupnik je duţan osloboditi predmetno 

parkirališno mjesto na način da ukloni prometnu signalizaciju i ukloni element blokade 

parkirališnog mjesta. 

(4) Korisniku rezerviranog mjesta koji s Organizatorom parkiranja sklopi ugovor o zakupu na 

12 (dvanaest) mjeseci odobrava se popust od 20 % utvrĎene cijene zakupa. 

Članak 14. 

(1)Ugovori o zakupu rezerviranih parkirališnih mjesta sklopljeni na temelju Odluke o uporabi 

rezerviranih parkirališnih mjesta od 21. listopada 2018. godine (u primjeni od 16. 11. 2018. 

godine), te Odluke o izmjeni odluke o uporabi rezerviranih parkirališnih mjesta od 11. 



 

 

prosinca 2019. godine (u primjeni od 01. 01. 2020. godine) ostaju na snazi do isteka vremena 

na koje su sklopljeni, odnosno do prestanka ugovora. 

(2) Sve izmjene i dopune ugovora o zakupu koji su sklopljeni prije stupanja na snagu ove 

Odluke,  a koje se sklapaju na zahtjev zakupnika , moraju biti usklaĎene s odredbama ove 

odluke. 

Članak 15. 

Ova odluka stupa na snagu15. svibnja  2020. godine i objavit  će se  na Oglasnoj ploči  

društva, te njezinim stupanjem na snagu, prestaje vaţiti Odluka o uporabi rezerviranih 

parkirališnih mjesta od 21. 10. 2018. godine sa  svim svojim izmjenama i dopunama. Ista će 

se objaviti i na web stranici društva (nastavno: Gradsko poduzeće d.o.o.). 

 

 

Marija Bakmaz, direktorica 

 
 


