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20. svibnja 2020.                 SLUŽBENE NOVINE GRADA CRIKVENICE                                           broj 86_ 

 

  

Na temelju članka 30. st. 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 

68/2018,  110/18 i 32/20), te suglasnosti  Gradskog vijeća Grada Crikvenice KLASA: 340-

01/19-01/05, URBROJ: 2107/01-06/02-20-4 od 12. svibanj 2020. godine, „EKO – 

MURVICA“  d.o.o.  Crikvenica, OIB 58401982639, kao  organizator parkiranja donosi  

 

IZMJENU I DOPUNU OPĆIH UVJETA 

usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području grada Crikvenice 

Članak 1. 

U Općim uvjetima usluge  parkiranja  na uređenim javnim površinama na području grada 

Crikvenice („Službene novine Grada Crikvenice“ broj 65/19 ),  članak 2. stavak 1. 

podstavak 2. mijenja se i glasi: 

„-sezonska (naplata u ljetnoj sezoni 15.05. do 30.09.), izuzetno, samo za kalendarsku 

2020. godinu ( naplata u ljetnoj sezoni  15.06. do 30.09.);“ 

Članak 2. 

U članku 4. naziv članka mijenja se i glasi: 

„Parkirališta na  kojima je organizirana sezonska naplata od 15.svibnja do 30.rujna, 

izuzetno, a samo za kalendarsku 2020. godinu od 15.lipnja do 30.rujna jesu :“ 

Članak 3. 

U članku 10. prva rečenica stavka 3. mijenja se i glasi: 

„Pravo na povlaštenu mjesečnu i godišnju parkirnu kartu u vremenu od 15. svibnja do 30. 

rujna tekuće godine, a izuzetno samo za kalendarsku 2020. godinu u vremenu od 15.lipnja 

do  30.rujna tekuće godine mogu ostvariti:“ 

Članak 4. 

U članku 18.  dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„Izuzetno, samo za kalendarsku 2020. godinu, sezonska naplata parkiranja  koja je 

uređena stavkom 1. ovog članka obavljat će se u razdoblju od 15.lipnja  do 30.rujna, a 

izvansezonska naplata parkiranja od 01. listopada do 14. lipnja.“ 

Članak 5. 

 Ova Izmjena i dopuna Općih uvjeta usluge parkiranja na uređenim javnim 

površinama na području grada Crikvenice stupa na snagu prvog dana od dana objave u 

„Službenim novinama Grada Crikvenice". 

 

KLASA: URP-050-02/20-01/0064 

URBROJ: 2107/01-21-0309-20-4 

Crikvenica, 14. svibnja 2020. godine 

 

EKO MURVICA d.o.o. 

Direktor: 

Lovorko Gržac, ing., v.r. 



   

 

 


