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

(»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13 i 158/13) i članka 32. Statuta 

Općine Tisno (»Službeni vijesnik Šibensko-kninske županije« broj 5/13), Općinsko 

vijeće Općine Tisno, na svojoj 7. redovnoj sjednici, održanoj 14.travnja 2014. 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 22. Odluke o uređenju prometa i korištenju 

parkirališta na području Općine Tisno, te isti sada glasi: 

"Članak 22. 

Organizator parkiranja uz suglasnost odnosno odobrenje Općinskog načelnika 

određuje lokacije i korisnike rezerviranih parkirališnih mjesta, te odlučuje o naplati na 

tim mjestima. 

Rezervirana parkirališna mjesta odobravaju se po zahtjevu korisnika na rok od 

godinu dana. 

Rezervirana parkirališna mjesta mogu se odobriti državnim tijelima, sudbenoj 

vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 

veleposlanstvima, konzulatima, pravnim i fizičkim osobama. 

Rezervirano parkirališno mjesto mora biti posebno označeno. 

Za horizontalnu signalizaciju rezerviranoga parkirališnog mjesta koristi se žuta 

boja. 

Lokacije za autotaksi stajališta i broj stajališnih mjesta po lokacijama su 

utvrđeni kako slijedi: 

1. Tisno: 

a) Trg dr.Šime Vlašića – 2 mjesta (otočni parking pored Hotela Borovnik, 

na čelu-prva dva) 

b) Velika Rudina – 3 mjesta (uz zelene parkove, s vanjske strane, uz 

obalnu prometnicu) 

c) Istočna gomilica – 3 mjesta (uz autobusno stajalište). 

2. Jezera: 

a) Obala Sv.Ivana – 2 mjesta (uz križanje Obale Sv.Ivana i Trga Rudina, 

uz zeleni park na obali) 

3. Betina: 

a) Trg na moru – 2 mjesta (uz obalnu šetnicu), 



b) Prosika – uvala Porat – 10 mjesta (uz desni rub prometnice k.č.23556 

k.o.Murter-Betina (do mora), u predjelu ispred k.č.13632/1 k.o.Murter-

Betina). 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku 

Općine Tisno”. 

 

Klasa: 211-01/14-07.V/15 

Ur.Broj: 2182/05-01/14-07.V/15 

Tisno, 14.travnja 2014.godine. 
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