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Na temelju članka 30. Statuta Grada Vodica 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 
09/09, 09/11 i 04/13), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 7. 
sjednici održanoj 11. ožujka 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o 

upravljanju nekretninama u vlasništvu 
Grada Vodica

Članak 1.
U Odluci o upravljanju nekretninama u vlasništvu 

Grada Vodica (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije« broj 2/06 i 15/09), u članku 23b. dodaje se 
stavak 3. koji glasi:

„Na iznos zakupnine obračunava se porez na dodanu 
vrijednost (PDV) sukladno pozitivnim propisima Repub-
like Hrvatske.“

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije“.

KLASA: 940-01/14-01/03
URBROJ: 2182/04-05/01-14-1
Vodice,  11. ožujka 2014.

                                            
GRADSKO VIJEĆE 
GRADA VODICA

PREDSJEDNIK
Danijel Lasan Zorobabel, v.r

____________________
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 Na temelju članka 30. Statuta Grada Vodica 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 
09/09, 09/11 i 04/13), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 7. 
sjednici održanoj 11. ožujka 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o proda-

jnim mjestima za trgovinu  
na malo izvan prodavaonica

Članak 1.
U Odluci o prodajnim mjestima za trgovinu na malo 

izvan prodavaonica Grada Vodica (»Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije« broj 04/10), članak 20. se 
mijenja i isti glasi:

„Nadzor nad primjenom ove Odluke u smislu ko-
munalnog reda provodi gradsko komunalno redarstvo, 
kao i u smislu nedozvoljene i protuzakonite predmetne 
trgovine, u kojem slučaju je isto obvezno bez odlaganja 

 

 

7. Poslovni prostor u Srimi 

obrazovne djelatnosti 
javne usluge Turističke zajednice 
poslovi javne uprave 
trgovačke djelatnosti 
prehrambenim proizvodima 
ugostiteljske djelatnosti  
financijske djelatnosti, djelatnost 
osiguranja i marketinga 
djelatnost skladišta 

 0,5 a 
0,5 a 
1,0 a 
2,0 a 
3,0 a 
3,0 a 
1,0 a 

 

 

8. Poslovni prostori u Prvić Luci, 
Prvić šepurini i zaleđu 

obrazovne djelatnosti 
trgovačke djelatnosti 
prehrambenim proizvodima i 
pekara 
ugostiteljske djelatnosti 
ugostiteljska djelatnost smještaja 
djelatnost udruga 
financijske djelatnosti, djelatnost 
osiguranja i marketinga 

  0,4 a 
0,2 a 
0,6 a 
0,2 a 
0,2 a 
0,4 a 

  

9. 
Poslovni prostori u objektu 
Memorijalnog centra „Faust 

Vrančić“ u Prvić Luci 

trgovačka djelatnost  
ugostiteljska djelatnost:  
- od 15. 04. do 15.10.  
- od 16. 10.  do 14. 04.  
 

  1,0 a 
 
1,0 a  
paušal 
100,00 
kn/mjesečno 


