Prilog 1 - DOPUNA

GRAD ZADAR – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU
OKOLIŠA
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru

Br.

Naziv
sudionika

Duško Vuković
1.

2. Anonimno

Načelne primjedbe/prijedlozi na predloženi
nacrt

Odgovor
Status odgovora

Prijedlog Odluke je dobro obrazložen i
prihvatljiva je za bolje funkcioniranje parkinga. Prima se na znanje

Podnositelj primjedbe / prijedloga smatra da
se obrtnici koji posluju na području
Poluotoka, osobito oni sa cjelogodišnjim
poslovanjem, stavljaju u diskriminirajući
položaj u odnosu na stanovnike Poluotoka,
te imaju problem vezan za pristupanje svom
objektu. Poslovanje im je znatno otežano

Djelomično se
prihvaća

Prijedlog se djelomično prihvaća te će se Prijedlog
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i
načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru nadopuniti na
način da će se i korisnicima povlaštenih karti s nazivom
„ tvrtka“ proširiti važenje istih u razdoblju od 1. listopada
do 30. travnja i na I parkirnu zonu, dok će cijena nove
kategorije povlaštene karte za stanovnike Poluotoka za

činjenicom kako nemaju osiguran parking za
svoja vozila, a niti pravo na povlaštenu cijenu
mjesečne parkirne karte u iznosu koji imaju
stanovnici na Poluotoku.
Obrtnici koji itekako doprinose Gradu Zadru
punjenjem gradskog proračuna i
obogaćenjem turističke ponude grada Zadra,
ostaju zakinuti i prepušteni sami sebi. Iako
svjesni ograničenih prostornih mogućnosti,
ipak smatraju da bi se obrtnicima sa
cjelogodišnjim poslovanjem trebalo osigurati
ista prava kao i stanovnicima Poluotoka,
budući poneki od njih provedu veći dio
radnog dana na Poluotoku od samih
stanovnika, sve sa svrhom kako bi isti mogli
nesmetano i kvalitetno obavljati svoju
djelatnost.
Predlaže da se u cjelokupnom tekstu
Odluke, uz stanare koji imaju pravo na
povlaštenu parkirnu kartu i osigurano
parkirališno mjesto u pojedinim parkirališnim
zonama, dodati i kategoriju obrta koji imaju
sjedište ili izdvojeni pogon na području
Poluotoka, te na taj način izjednačiti prava
ove dvije kategorije korisnika

drugo i svako slijedeće vozilo na iznositi 51,00 kn
mjesečno.

