
Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne 

novine« broj 67/08, 48/10 i 74/11) i članka 32. Statuta Općine Tisno (»Službeni vijesnik 

Šibensko-kninske županije« broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Tisno, na svojoj 1. 

izvanrednoj sjednici, održanoj 28.lipnja 2013.godine, donosi 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa i korištenju parkirališta na 

području Općine Tisno 

Članak 1. 

Mijenja se i dopunjuje članak 18. Odluke o uređenju prometa i korištenju parkirališta 

na području Općine Tisno (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije« broj 3/12 i 5/13), te 

isti sada glasi: 

"Članak 18. 

Javna parkirališta na kojima se vrši naplata označena su natpisnom pločom te su 

podijeljena na parkirališne zone, i to kako slijedi: 

1. TISNO 

- Zona I.: Trg dr.Šime Vlašića, Velika Rudina 

- Zona II.: Istočna Gomilica, Zapadna Gomilica, Put Brošćice, Mala Rudina, Put Jazine 

(obalni dio), Trg dr.Šime Mazzure, Trg tišnjanskih domoljuba, Trg tišnjanskih bratovština, 

Trg Marka Stegića Hrge, Obala Davora Raića 

- Zona III.: Put Jazine – parkiralište uz ugostiteljsko-turističku zonu Prisliga-Jazine 

      2.   JEZERA 

      - Zona I.: Obala Sv. Ivana (od predjela čest.zem.349/2 do predjela čest.zem.5734/6 

k.o.Jezera) 

 - Zona II.: Obala Sv.Ivana (od predjela operativnog porta – čest.zem.5735/2 do predjela 

Put Zaratića), Put Zaratića, Trg Rudina, Don Antuna Božića, Put Kućine 

      3.   BETINA 

- Zona I.: Trg na moru 

- Zona II.: Dolac, Zdrače, Jartić, Obala Kralja Petra Krešimira IV 

Načelnik Općine Tisno može odrediti i druge lokacije za parkirališta na kojima se vrši 

naplata, ovisno o utvrđenim potrebama." 

Članak 2. 

Mijenja se i dopunjuje članak 20. Odluke o uređenju prometa i korištenju parkirališta 

na području Općine Tisno (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije« broj 3/12 i 5/13), te 

isti sada glasi: 



"Članak 20. 

Za korištenje javnih parkirališta sa naplatom korisnik mora imati valjanu parkirališnu 

kartu. 

Valjana parkirališna karta je ona karta odnosno isprava iz koje je vidljivo da je plaćena 

za: 

- parkirališnu zonu u kojoj se koristi usluga parkiranja; 

- vrijeme korištenja parkiranja, odnosno za razdoblje na koje je sklopljen ugovor o 

korištenju javne parkirališne površine; 

- vozilo registarske oznake ili naziv tvrtke (poslovnog subjekta, iznajmljivača soba i 

apartmana i sl.) koja je ispisana na karti, kada se karta kupuje za određeno vozilo. 

Parkirna karta kojom korisnik javnog parkirališta dokazuje da je platio utvrđenu 

naknadu za parkiranje u okviru dopuštenog vremena mora biti istaknuta na vidljivom mjestu u 

vozilu. 

Valjana parkirališna karta plaćena za parkirališnu zonu u kojoj se plaća veća naknada 

za korištenje parkirališnog mjesta vrijedi i u zoni u kojoj se plaća manja naknada, izuzev za 

III.zonu. 

Izgled i sadržaj parkirne karte određuje Organizator parkiranja. 

Prodaja parkirnih karata mora se organizirati na dostupan način." 

Članak 3. 

Mijenja se i dopunjuje članak 26. Odluke o uređenju prometa i korištenju parkirališta 

na području Općine Tisno (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije« broj 3/12 i 5/13), te 

isti sada glasi: 

"Članak 26. 

Parkiranjem na javnom parkiralištu korisnik i organizator parkiranja sklapaju ugovor o 

korištenju jednoga parkirališnog mjesta u trajanju od 24 sata. 

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, korisnik može sklopiti s organizatorom parkiranja 

ugovor o korištenju jednoga parkirališnog mjesta u trajanju kraćem ili dužem od 24 sata, 

izuzev u III.zoni gdje se omogućava sklapanje ugovora o korištenju jednog parkirališnog 

mjesta samo u trajanju od 24 sata (dnevna karta)." 

Članak 4. 

Mijenja se i dopunjuje članak 35. Odluke o uređenju prometa i korištenju parkirališta 

na području Općine Tisno (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije« broj 3/12 i 5/13), te 

isti sada glasi: 

"Članak 35. 



Cijena parkirne karte za svaki započeti sat, u zoni I. iznosi 9,00 kuna. 

Cijena parkirne karte za svaki započeti sat, u zoni II. iznosi 7,00 kuna. 

Cijena dnevne parkirne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom u I. i II. zoni 

iznosi 100,00 kuna. 

Cijena dnevne parkirne karte za korištenje javnog parkirališta s naplatom u III. zoni  

iznosi  20,00 kuna. 

Cijena tjedne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom iznosi 130,00 kuna. 

Cijena parkirne karte za prikolice i priključna vozila (prikolice za prijevoz plovila – 

trajleri i sl.) i radne strojeve iznosi 20,00 kuna/dnevno (javno parkiralište u Jezerima u ulici 

A.Bračanov-Kapitanovića, ili drugo javno parkiralište koje posebnom odlukom odredi 

Općinski načelnik). 

Cijena parkirne karte za autobuse i teretna vozila iznad 5 tona ukupne mase, iznosi 

50,00 kuna/dnevno (javno parkiralište u Jezerima u ulici A.Bračanov-Kapitanovića, ili drugo 

javno parkiralište koje posebnom odlukom odredi Općinski načelnik). 

Cijena mjesečne karte za: 

- Stanovnike mjesta u kojima se naplaćuje parkiranje, a koji svoj status dokazuju 

vlasništvom vozila te uvidom u osobnu iskaznicu radi prebivališta i članove njegove 

uže obitelji, iznosi 70,00 kuna 

- Vikendaše, odnosno vlasnike posjeda prema registarskoj oznaci vozila i članove 

njegove uže obitelji, kao i za pravne osobe koje imaju sjedište ili poslovne prostore u 

mjestima u kojima se naplaćuje parkiranje, a koji svoj status dokazuju provjerom u 

popisu obveznika plaćanja poreza na kuće za odmor Općini Tisno ili rješenjem o 

porezu na kuću za odmor odnosno za pravne osobe izvodom iz sudskog registra 

trgovačkih društava, iznosi 180,00 kuna 

- Vlasnike objekta za iznajmljivanje mogu kupiti parkirne karte koje glase na 

iznajmljivača, a koji svoj status dokazuju rješenjem o iznajmljivanju i osobnom 

iskaznicom po cijeni od 200,00 kuna 

- Sve ostale osobe, mogu kupiti mjesečnu kartu, u iznosu od 250,00 kuna. 

Sve cijene izražene su u iznosu u koji je uključen PDV. 

Sve cijene parkirnih karata osim cijene jednosatnih/višesatnih parkirnih karata 

određene su bez obzira na zonu naplate parkinga." 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku 

Šibensko-kninske županije”. 
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Tisno, 28.lipnja 2013.godine. 
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