
 Temeljem Pravilnika o uporabi rezerviranih parkirališnih mjesta („Službeni vjesnik Šibensko 

– kninske županije“ broj 8/10 i 12/10) i članka 40. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada 

Vodica“, br. 02/18, 03/18 i 08/18), Gradonačelnica Grada Vodica, dana 30. prosinca 2019. godine 

donosi: 

 

ZAKLJUČAK  

o davanju suglasnosti u postupku određivanja 

rezerviranih parkirališnih mjesta 

 

I. 

 Daje se Suglasnost gradskom trgovačkom društvu „Gradsko poduzeće“ d.o.o., kao 

organizatoru parkiranja, sukladno iznesenom obrazloženju na 11. sjednici Skupštine društva dana     

20. prosinca 2019. godine, na izmjenu  Odluke o uporabi rezerviranih parkirališnih mjesta donesenoj 

21. listopada 2018. godine s danom stupanja na snagu 16. studenog 2018. godine, u članku 7., na način 

da cijena mjesečnog zakupa rezerviranog parkirališnog mjesta za autobuse (autobusno rezervirano 

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

obrtnike sa sjedištem izvan Grada Vodica (poslovna jedinica) za pojedinu zonu  naplate, kako je to 

predloženo, i to: 

 -u 1. Zoni 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. 

 

 

II. 

  

 Sastavni je dio ovoga Zaključka Odluka o izmjeni Odluke o uporabi rezerviranih parkirališnih 

mjesta od dana 11. prosinca 2019. godine. 

 Zaključak će se objaviti  u  „Službenom glasniku” Grada Vodica, a stupa na snagu danom 

donošenja. 

 

 

 

KLASA: 340-01/19-01/90 

URBROJ: 2182/04-05/06-19-2 

Vodice, 30. prosinca 2019.g. 

 

GRADONAČELNICA 

Nelka Tomić, dr.med., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

parkirališnih mjesta (Službeni vjesnik Šibensko-Kninske županije 12/2010)   Gradsko poduzeće d.o.o. 

Vodice ( u daljnjem tekstu Organizator parkiranja) uz suglasnost gradonačelnice Grada Vodice dana 

11. prosinca 2019.g. donosi: 

 

ODLUKU O  IZMJENI ODLUKE 

O UPORABI REZERVIRANIH PARKIRALIŠNIH MJESTA 

 

Članak 1. 

U Odluci o uporabi rezerviranih parkirališnih mjesta donesenoj 21. listopada 2018. godine s 

danom stupanja na snagu 16. studenog 2018. godine mijenja  se članak 7. i sada glasi: 

Cijena mjesečnog zakupa rezerviranog parkirališnog mjesta za autobuse (autobusno 

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

osobe i obrtnike sa sjedištem izvan Grada Vodica (poslovna jedinica) odreĎuje se za pojedinu zonu 

naplate kako slijedi: 

 

U 1. Zoni  12.000,00 kuna mjesečno u vremenskog razdoblju od 01. svibnja do 31. listopada  

                    6.000,00  kuna mjesečno u vremenskom razdoblju od 01. studenog do 30. travnja  

 

Članak 2. 

Ova odluka stupa na snagu 01. siječnja 2020. godine i objavite će se na Oglasnoj ploči i web 

stranici društva (nastavno: Gradsko poduzeće d.o.o.) Vodice. 

 

Marija Bakmaz, direktorica 

 

 

 


