
VRILO d.o.o.  

za obavljanje komunalnih djelatnosti 

U P R A V A   D R U Š T V A 

MBS: 100008939, OIB: 84014382315  

Zagrebačka 23, 22213 Pirovac 

 

Temeljem članka 14. Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje 

komunalnih djelatnosti (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 11/06, 4/10, 9/13) i članka 423. st. 2. 

Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 

137/09, 111/12, 125/11 i 68/13.), OPĆINA PIROVAC sa sjedištem u Pirovcu, Zagrebačka 23, OIB: 

87230563759, kao jedini član društva VRILO d.o.o. sa sjedištem u Pirovcu, Zagrebačka 23, upisano u Sudski 

registar Trgovačkog suda u Zadru - stalna služba u Šibeniku pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 

100008939, OIB: 84014382315, Uprava trgovačkog društva „VRILO“ d.o.o. donosi 

CJENIK PARKIRNIH KARATA 

 
 

VRSTA USLUGE 

Cijena  

(u kunama)  

s PDV-om 

(od 16.9.–31.5.) 

Cijena  

(u kunama)  

s PDV-om 

(od 1.6.–15.9.) 

Cijena  

(u kunama) 

s PDV-om 

(od 1.1.–

31.12.) 

Satna karta  [Z1/Z2] 0,50 € / 0,30 € 

4,00 kn/ 2,00 kn 

1,20 € / 0,90 € 

9,00 kn / 7,00 kn 

 

Dnevna karta [Z1/Z2] 4,65 € / 2,65 € 

35,00 kn / 20,00 

kn 

14,60 € / 10,62 € 

110,00 kn / 80,00 kn 

Povlaštena mjesečna karta (fizičke 

osobe koje imaju prijavljeno 

prebivalište na području Općine 

Pirovac) [Z1/Z2] 

 

 

10,62 € / 80,00 kn 

 

 

19,91 € / 150,00 kn  

Komercijalna mjesečna karta (fizičke 

osobe koje nemaju prijavljeno 

prebivalište na području Općine 

Pirovac i sve pravne osobe) [Z1/Z2] 

 

 

 

13,27 € / 100,00 kn  

 

 

 

26,54 € / 200,00 kn  

Povlaštena godišnja karta (fizičke osobe koje imaju prijavljeno 

prebivalište na području Općine Pirovac)  

[Z1/Z2] 

 
 

 

39,82 € / 

300,00 kn  
Komercijalna godišnja karta (fizičke osobe koje nemaju 

prijavljeno prebivalište na području Općine Pirovac i sve 

pravne osobe) [Z1/Z2] 

 

 

66,36 € / 

500, 00 kn  
Povlaštena godišnja karta uz rezervaciju (ugovor o zakupu 

parkirnog mjesta za fizičke i pravne osobe koje imaju 

prijavljeno prebivalište ili sjedište tvrtke unutar zone 

parkiranja) 

 

 

92,91 € / 

700,00 kn   

Povlaštena godišnja karta uz rezervaciju (ugovor o zakupu 

parkirnog mjesta za fizičke i pravne osobe koje nemaju 

prijavljeno prebivalište ili sjedište tvrtke unutar zone 

parkiranja) 

 

 

132,72 € / 

1000,00 kn  

Povlaštena mjesečna karta uz rezervaciju (ugovor o zakupu 

parkirnog mjesta za fizičke i pravne osobe koje imaju 

prijavljeno prebivalište ili sjedište tvrtke unutar zone 

 

 

39,82 € / 

300,00 kn   



parkiranja) 

Povlaštena mjesečna karta uz rezervaciju (ugovor o zakupu 

parkirnog mjesta za fizičke i pravne osobe koje nemaju 

prijavljeno prebivalište ili sjedište tvrtke unutar zone 

parkiranja) 

 

 

53,09 € / 

400,00 kn  

VRIJEME NAPLATE PARKIRANJA [Z1/Z2] 

 

16.09.-31.05. 

RADNI 

DAN: 

08–20h 08–20h 

SUBOTA I 

NEDJELJA 

NEMA NAPLATE NEMA NAPLATE 

PRAZNIK: NEMA NAPLATE NEMA NAPLATE 

 

01.06.-15.09. 

RADNI 

DAN: 

07–24h 07–24h 

SUBOTA I 

NEDJELJA 

07–24h 07–24h 

PRAZNIK: 07–24h 07–24h 

 

 

Sve cijene su izražene uključujući PDV. 

Fiksni tečaj konverzije 7,53450 

Ovaj Cjenik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. veljače 2018. godine. 

Broj: 01/18 

Pirovac, 12. siječnja 2018. godine 

 

 

UPRAVA TRGOVAČKOG DRUŠTVA 

„VRILO“ d.o.o. 

Ante Čubrić, mag.oec, v.d. 

 

 


