
 

 

 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 Prijedlog Odluke o utvrĎivanju i korištenju zona javnih parkirališta  

s naplatom na području Grada Vodica 

 

 

1. Daje se suglasnost na Prijedlog Odluke o utvrđivanju i korištenju zona javnih parkirališta s 

naplatom na području Grada Vodica, 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: 340-01/20-01/03 

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

Vodice, 7. svibnja 2020. godine 

 

 

 

 

GRADONAČELNICA 

Nelka Tomić, dr. med., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 Na temelju 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, Općih uvjeta ugovora o korištenju 

javnih parkirališta s naplatom od 29. 01. 2019. godine objavljenih dana 29. 01. 2019. godine u  „ 

Službenom glasniku Grada Vodica“ br. 02/19 , Izmjene Općih uvjeta ugovora o korištenju javnih 

parkirališta s naplatom od 02. siječnja 2020. godine, objavljenih dana 05. veljače 2020. godine u  

„Službenom  glasniku Grada Vodica“ br.  01/20, Uprava društva (nastavno: Gradsko poduzeće 

d.o.o.) dana: 24. 04. 2020. godine podnosi  gradonačelnici Grada Vodica na suglasnost: 

PRIJEDLOG ODLUKE  

O UTVRĐIVANJU I KORIŠTENJU  ZONA JAVNIH PARKIRALIŠTA S NAPLATOM 

NA PODRUČJU GRADA VODICA 

Članak 1. 

(1) Ovom Odlukom utvrĎuju se zone javnih  parkirališta s naplatom kao i način naplate, 

ograničenje vremena trajanja parkiranja i vrijeme naplate parkiranja, cijene parkirališnih 

karata i vrste i  način korištenja povlaštenih parkirališnih karata na javnim parkiralištima s 

naplatom na području Grada Vodica.   

(2)  Javnim parkiralištima smatra se javna površina  namijenjena isključivo za zaustavljanje i 

parkiranje vozila. 

(3)  Javna parkirališta s naplatom na području Grada Vodica dijele se na stalna i privremena 

javna parkirališta s naplatom. Stalna javna parkirališta s naplatom  su parkirališta na kojima 

se parkiranje naplaćuje tijekom cijele kalendarske godine.  Privremena javna parkirališta  s 

naplatom su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje  tijekom privremene regulacije 

prometa, tijekom ljetnih mjeseci, odreĎenih manifestacija i sl. 

(4) Javna parkirališta s naplatom svrstavaju se u 5 (slovima:pet) zona naplate, u naravi 1., 1A., 

2., 2. A, i 3. zona naplate javnih parkirališta na području Grada Vodica. 

(5) U stalna parkirališta s naplatom spadaju. 1, 1A i 2 zona, a u privremena parkirališta spadaju 

2A i 3 zona naplate javnih parkirališta na području grada Vodica. 

(6) Na stalnim parkiralištima s naplatom na području Grada Vodica  naplata se vrši tijekom 

cijele kalendarske  godine, a na privremenim parkiralištima (nastavno: zona 2A) u 

vremenskom periodu  od 01. lipnja do 30. rujna te u zoni 3. u vremenskom periodu  od 01. 

lipnja do 15. rujna. 

(7)  Zone naplate javnih parkirališta označavaju se crvenom, žutom i zelenom bojom.  

- Crvenom bojom označava se  1.  i 1.A zona naplate, 

-  žutom bojom označava se  2. i 2A zona naplate,  

-  zelenom bojom označava se 3. zona naplate. 

 

Članak 2. 

(1) 1. (prva) zona naplate obuhvaća područje: 

- Ulica Artina (autobusni kolodvor) 

- Obala Juričev Ive Cota 

(2) 1. A (prva A) zona obuhvaća područje: 

- Obala Vladimira Nazora 

(3) 2. (druga) zona obuhvaća područje:  

- Trg kneza Branimira 



 

 

- Ulica Pave Roca 

- Ulica Grgura Ninskog 

- Ulica Vlahov Venca 

(4) 2.A  ( druga A) zona obuhvaća područje: 

- Ulica Nikole Tesle (k. č.  6700/1) i (dio k.č. zgr. 763 k.o. Vodice) 

- Ulica Ljudevita Gaja  (k. č. 7060/3) 

(5) 3. (treća zona) obuhvaća područje 

- Naselje Srima 

- Ulica Ive Čaće ( Plava plaža) 

 

Članak 3. 

( 1) Za parkiranje  na javnim parkiralištima plaća se naknada radnim danom i subotom od 

07: 00 do 21:00 sati. Naknada za parkiranje na javnim parkiralištima ne plaća se nedjeljom i 

blagdanom. 

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka : 

- u zoni 1. i zoni 1A za parkiranje na javnim parkiralištima u periodu  od 01. 06. -15. 09. 

naknada se plaća svakim danom 00:00 do 24.:00 sata; 

- u zoni 2.  za parkiranje na javnim parkiralištima  u periodu od 01. 06. do 15. 09. naknada 

se plaća svakim radnim danom od 07:00 do 01:00. sata; 

- u zoni 2A za parkiranje na parkiralištima  naknada se plaća isključivo u periodu od 01. 

06. do 30. 09.  svakim danom od 00:00 do 24:00 sata 

- u zoni 3. za parkiranje na javnim parkiralištima u periodu od 01. 06. do 15. 09.  naknada 

se plaća svakim danom od 08:00 do 24:00 sata; 

- u zoni 3. za parkiranje na javnim parkiralištima u periodu od  16. 09. do 31. 05. naknada 

se ne plaća; 

- u zoni 2.A. za parkiranje na javnim površinama u periodu od 01. 10. do 31. 05. naknada 

se ne plaća. 

-  

Članak 4. 

(1) Cijena parkirališne karte za pojedinu zonu odreĎuje se kako slijedi:  

- U 1. 1.A. 2. i 3. zoni naplate parkiranje u trajanju od trenutka izdavanja dnevne 

parkirališne karte  do istog vremena u prvom sljedećem danu u kojem se naplaćuje  

parkiranje iznosi: 60,00 kuna; 

- U 1. 1A. i 2. zoni parkiranje u trajanju do 60 minuta iznosi 5,00 kuna; 

- U 2. A zoni parkiranje u trajanju od trenutka izdavanja dnevne parkirališne karte  do 

istog vremena u prvom sljedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje iznosi 170,00 

kuna; 

-  U 2. A zoni parkiranje u trajanju do  60 minuta iznosi 10,00 kuna. 

- U 3. zoni parkiranje u trajanju do 60 minuta  iznosi 7,00 kuna; 

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka: 

- U 1. zoni i 1A zoni u periodu od  01. 06. do 15. 09. parkiranje u trajanju od trenutka 

izdavanja dnevne parkirališne karte do istog vremena u prvom sljedećem danu  u kojem se 

naplaćuje parkiranje iznosi 170,00 kuna; 

- U 1.A zoni parkiranje u trajanju do 60 minuta iznosi 10,00 kuna; 



 

 

(3) U svim zonama naplate na području Grada Vodica na označenim invalidskim mjestima, 

osobe s invaliditetom ostvaruju pravo korištenja javnih parkirališta neograničeno i bez 

naknade, dok na svim ostalim parkirališnim mjestima vozila s oznakom za invalide 

otvaraju pravo korištenja javnog parkirališta do 60 minuta bez naknade. 

 

Članak 5. 

(1) Pravo na povlaštenu  mjesečnu parkirališnu kartu ostvaruju stanari (fizičke osobe) koji 

imaju prebivalište, boravište, ili su vlasnici nekretnina, te pravne osobe i obrtnici koji 

imaju sjedište, poslovne jedinice ili su vlasnici nekretnina na području zona (nastavno: 

zona naplate i ulice koje se neposredno spajaju s istima) u kojima se vrši naplata javnog 

parkirališta. 

(2) Za korištenje javnih parkirališta s naplatom  po povlaštenim uvjetima koristi se 

povlaštena parkirališna karta. Povlaštena parkirališna karta vrijedi za parkirališnu zonu i 

vremensko razdoblje u kojem je izdana. Povlaštena parkirališna karta ne jamči u svakom 

trenutku slobodno parkirališno mjesto. 

(3) Cijena mjesečne povlaštene parkirališne karte  za stanare (fizičke) osobe s prebivalištem u 

zoni naplate kao i ulicama koje se neposredno povezuju s istom, utvrĎuju se za pojedinu 

zonu naplate kako slijedi: 

- u 1. zoni naplate iznosi 50,00 kuna (iznimno ne izdaju se u periodu od 01. 06. do 15. 09.) 

- u 1A zoni naplate iznosi 50,00 kuna (iznimno u periodu od 01. 06. do 15. 09. iznosi 200,00 

kuna). 

- u 2. zoni naplate iznosi 50,00 kuna 

- u 2A. zoni naplate  isključena je mogućnost izdavanja povlaštenih parkirališnih karata. 

- U 3. zoni naplate iznosi 100,00 kuna 

- Stanari (fizičke ) osobe iz 1. zone i 1.A. zone u periodu od 01. 06. do 15. 09.  pravo na 

mjesečnu povlaštenu parkirališnu kartu u 2. i 3. zoni naplate. 

(4) Cijena mjesečne povlaštene parkirališne karte za stanare (fizičke osobe) koji imaju 

prijavljeno boravište  ili su vlasnici nekretnine u zoni naplate kao i u ulicama koje se 

neposredno povezuju s istom , utvrĎuje se za pojedinu zonu naplate kako slijedi: 

- u 1. zoni naplate iznosi 200,00 kuna (iznimno ne izdaju se  u periodu od 01. 06. do 15. 

09). 

- u 1. A. zoni naplate iznosi 200,00 kuna (iznimno u periodu od 01. 06. do 15. 09. 600,00 

kuna) 

- u 2. zoni naplate iznosi 200,00 kuna 

- u 2. A zoni naplate isključena je mogućnost izdavanja povlaštenih parkirališnih karata 

- u 3. zoni naplate iznosi 200,00 kuna 

- Stanari (fizičke osobe) koji imaju prijavljeno boravište  ili su vlasnici nekretnine iz 1. zone 

i 1A zone u periodu od 01. 06. – do 15. 09. imaju pravo ne mjesečnu povlaštenu 

parkirališnu kartu u 2. i 3. zoni naplate. 

(5) Cijena mjesečne povlaštene parkirališne karte za pravne osobe i obrtnike  sa sjedištem u 

Gradu Vodicama odreĎuje se za pojedinu zonu naplate kako slijedi 

- u 1. zoni naplate iznosi  120,00 kuna (iznimno ne izdaju se u periodu od 01. 06. do 15. 

09). 

- u 1. A zoni naplate iznosi 120,00 kuna (iznimno u periodu od 01. 06. do 15. 09. 600.00 

kuna) 

- u 2. zoni naplate iznosi  120,00 kuna 

- u 2.A zoni naplate isključena je mogućnost izdavanja povlaštenih parkirališnih karata 



 

 

- u 3. zoni naplate iznosi 120,00 kuna   

- Pravne osobe i obrtnici sa sjedištem u Gradu Vodicama iz 1. i 1. A zone u periodu od  01. 

06. do 15. 09.  ostvaruju pravo na mjesečnu parkirališnu kartu u 2. zoni i 3. zoni naplate. 

(6) Cijena mjesečne povlaštene parkirališne karte  za pravne osobe i obrtnike sa sjedištem 

izvan Grada Vodica (poslovne jedinice) odreĎuju se za pojedinu zonu naplate kako slijedi. 

- U 1. zoni naplate iznosi 350,00 kuna, iznimno ne izdaju se u periodu od 01. 06. do 15. 09. 

- U 1. A. zoni naplate 350,00 kuna, iznimno u periodu od 01. 06. do 15. 09. 800,00 kuna 

- U 2. zoni naplate iznosi 350,00 kuna 

- U 2. A zoni naplate isključena je mogućnost izdavanja povlaštenih parkirališnih karata  

- U 3. zoni naplate 350,00 kuna  

- Pravne osobe i obrtnici sa sjedištem izvan Grada Vodica  (poslovne jedinice) iz 1. zone i 

1A zone u periodu od 01. 06. do 15. 09. ostvaruju pravo na mjesečnu parkirališnu kartu  u 

2. i 3. oni naplate. 

(7) U zimskom periodu od 01. 10. do 30. 04. svi stanovnici koji imaju prebivalište ili boravište 

ili su vlasnici nekretnine na cijelom području Grada Vodica imaju pravo na povlaštene 

uvjete parkiranja u pogledu trajanja parkiranja i cijene parkiranja. 

Povlaštena mjesečna  parkirališna karta iz ovog stavka iznosi 75,00 kuna i uključuje sve 

parkirališne zone naplate. 

 

Članak 6. 

 Ova Odluka stupa na snagu 01. 06. 2020. godine  i objavit će se na Oglasnoj ploči i web stranici 

društva (nastavno: Gradsko poduzeće d.o.o.). Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se van snage 

Odluka o utvrĎivanju zona javnih parkirališta s naplatom od 01. veljače 2019. godine. 

 

Marija Bakmaz,direktorica 

 

 

 

 

 

 
 


