
R EPUBLIKA HRVATSKA 

ZADAR SKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JASENICE 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 211-01/13-01/01 

URBROJ: 2198/21-01-13-01 

Jasenice 28. svibnja 2013. godine 

Na temelju članka 15. Odluke o uređenju prometa i korištenju parkirališta n a  području 

mjesta Maslenica, Rovanjska i Modrič ("Glasnik Općine Jasenice" broj 2/13) i članka 47. 

Statuta Općine Jasenice ("Glasnik Općine Jasenice" broj 1/13 i 2/13) Općinski načelnik 

objavljuje 

JAVNI POZ IV 

za rezervaciju parkirališnih mjesta 

1. 

Pozivaju se privatni iznajmljivači, obrti i druge pravne osobe koje se bave 

ugostiteljstvom te fizičke osobe na rezervaciju parkirališnih mjesta na području Maslenice, 

Rovanjske i Modriča. 

Ovaj je Javni poziv trajno otvoren . 

Parkirališna mjesta određena su Projektom trajne regulacije prometa u mjestu Maslenica, u 

Općini Jasenice T.D. 235/11 te Projektom trajne regulacije prometa u mjestima Rovanjska j Modrič u 

Općini Jasenice T.D. 233/11 koji su dostupni na uvid u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Jasenice svaki radni dan od 08,00-12,00 sati. 

Zahtjev za rezervaciju parkirali�nog mjesta podnosi se na obrascu RPl koji je dostupan u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jasenice i službenim mrežnim stranicama Općine Jasenice 

www.jasenice.hr 

Rezervirano parkirališno mjesto ovlašteni k je, pod prijetnjom prestanka rezervacije bez 

povratka naknade za rezervaciju parkirališnog mjesta, dužan o svom trošku propisno označiti 

sukladno uputama na obrascu RP2 koji je sastavni dio Rješenja o rezervaciji parkirališnog mjesta. 

Rezervacije se ostvaruju po redu zaprimanja zahtjeva. 

Maksimalan broj rezervacija je: 

• za privatne iznajmljivače do broja smještajnih jedinica (soba ili apartmana), a max. 4 

• za ugostiteljske obrte do 10 parkirališnih mjesta 

• za fizičke osobe do 2 parkirališna mjesta po kućanstvu 

Visina godišnje naknade za rezervaciju parkirališnog mjesta 

• za privatne iznajmljivače 350,OOkn za jedno parkirališno mjesto, 700,00kn za dva 

parkirališna mjesta, 1.100,00 za tri parkirališna mjesta, 1.500,00 kn za četiri 

parkirališna mjesta, 

• za ugostiteljske obrte tri parkirališna mjesta 1.000,00kn, za pet parkirališnih mjesta 

1.500,00 za deset parkirališnih mjesta 2.000,00 

• za fizičke osobe 300,00 kn za jedno parkirališno mjesto, 600,00kn za dva parkirališna 

mjesta 



Ovlašteni k koji uredno podmiri iznos naknade za rezervaciju parkirališnog mjesta imati će po 

isteku roka od 1 godine na koji se daju rezervacije pravo prvenstva na produženje rezervacije 

za isto parkirališno mjesto. 

Općina Jasenice zadržava pravo bez obrazloženje i za vrijeme trajanja rezervacije odrediti 

ovlašten i ku drugo parkirališno mjesto. kada to zahtijevaju potrebe Općine Jasenice o čemu će 

ovlaštenik biti pismeno obaviješten. Općina Jasenice zadržava pravo otkazati rezervaciju u 

svako doba. Osobe koje imaju dugovanja prema Općini Jasenice sa bilo koje osnove ne mogu 

postati ovlaštenici rezervacije parkinga. 
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