
Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama 
(»Narodne novine« broj 67/08, 48/10 i 74/11) i članka 29. Statuta Općine Tisno 
(»Službeni vijesnik Šibensko-kninske županije« broj 11/09, 14/09 i 12/10), Općinsko 
vijeće Općine Tisno, na svojoj 19. sjednici, održanoj 22. veljače 2012. godine, donosi 

ODLUKU 
o uređenju prometa i korištenju parkirališta na području Općine Tisno 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i pravila odvijanja odnosno regulacija i 
organizacija prometa na javno prometnim površinama Općine Tisno kao i lokacije 
javnih parkirališnih površina, te uvjeti i način korištenja, organizacija i način naplate 
na javnim parkiralištima, parkirališne zone, vrste parkirališnih karata i način njihova 
korištenja, uvjeti za stjecanje i korištenje povlaštene parkirališne karte te nadzor nad 
parkiranjem vozila u naseljima Tisno, Jezera i Betina Općine Tisno, kao i mjere za 
njihovo provođenje. 

Članak 2. 

Javno prometnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se: prometne 
površine, površine javne namjene, ceste, trgovi, javna parkirališta i druge prometne 
površine koje su u funkciji sudionika u prometu na području Općine. 

Članak 3. 

Promet na javno prometnim površinama dopušten je svima pod jednakim 
uvjetima, na način propisan Zakonom i ovom Odlukom. 

Na javno prometnim površinama ne smiju se poduzimati bilo kakve radnje ili 
djelatnosti koje bi mogle oštetiti tu površinu, ugroziti sigurnost odnosno protočnost 
prometa. 

II. UREĐENJE PROMETA 

Članak 4. 

Pod uređenjem prometa podrazumijeva se regulacija i organizacija prometa 
na javno prometnim površinama Općine Tisno. 

Promet na javno prometnim površinama na području Općine uređuje 
komunalno i prometno redarstvo Općine Tisno (u daljnjem tekstu: Redarstvo) 
sukladno Prometnom projektu uređenja prometa na području Općine Tisno (u 
daljnjem tekstu: Prometni projekt) te drugim Odlukama Općinskog načelnika i 
Općinskog vijeća, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje 
poslove. 

Članak 5. 

Uređenjem prometa u smislu ove Odluke smatra se određivanje: 



1. cesta s prednošću prolaska, 
2. dvosmjernog odnosno jednosmjernog prometa, 
3. sustava tehničkog uređenja prometa i upravljanja prometom putem 

elektroničnih sustava i videonadzora, 
4. ograničenja brzine kretanja vozila, 
5. prometa pješaka, biciklista, vozača mopeda, turističkog vlaka i zaprežnih 

vozila, gonjenja i vođenja stoke, 
6. parkirališnih površina i načina parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta 

ograničenog parkiranja, 
7. zona smirenog prometa, 
8. blokiranja autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na 

mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i načina 
deblokade tih vozila, 

9. postavljanja i održavanja zaštitnih ograda, stupića ili drugih fizičkih prepreka 
za pješake na opasnim mjestima, 

10. pješačkih zona, sigurnosnih pravaca kretanja školske djece, posebnih 
tehničkih mjera za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, 
zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta i slično, 

11. uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila 
12. površina na kojima će se obavljati test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja 

izvan kolnika (off road), sportske, enduro i promidžbene vožnje, 
13. uvjeta prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim 

zonama. 

Članak 6. 

Odobrenje za privremenu regulaciju prometa na nerazvrstanim cestama zbog 
gradnje, rekonstrukcije i popravka građevinskih objekata i instalacija daje nadležni 
Upravni odjel uz obavijest policiji. 

Odobrenje se daje na zahtjev pravne ili fizičke osobe koja izvodi radove na 
kolniku ili nogostupu. 

Zahtjevu se prilaže detaljan opis radova, vrijeme izvođenja radova te prijedlog 
privremene regulacije prometa. 

Zbog razloga iz stavka 1. ovog članka Općinski načelnik Općine Tisno (u 
daljnjem tekstu: Općinski načelnik), može uz obavijest policiji privremeno zabraniti 
promet ako se radovi ne mogu izvesti bez obustave prometa. 

III. PROMET PO JAVNO PROMETNIM POVRŠINAMA 

Članak 7. 

Promet po javno prometnim površinama odvija se na način da se omogući 
sigurnost svih sudionika u prometu. 

Članak 8. 

Na javno prometnim površinama mogu se postavljati zaštitne ograde, stupići 
ili druge fizičke prepreke u svrhu zaštite pješaka u prometu. 



Na nogostupima ispred ustanova za predškolski odgoj, škole, sportske 
dvorane, igrališta te drugih javnih objekata ispred kojih se redovito okuplja veći broj 
ljudi, moraju se postaviti zaštitne ograde ili stupići. 

Postavljanje zaštitnih ograda ili stupića uz nerazvrstane ceste obavlja se 
temeljem odobrenja nadležnog Upravnog odjela. 

Kada se fizičke prepreke postavljaju uz državne i županijske ceste, potrebno 
je odobrenje nadležnog tijela obzirom na vrstu ceste. 

U svrhu zaštite školske djece i ostalih pješaka u blizini javnih ustanova (škola, 
vrtića, domova zdravlja-ambulanti, ostalih ustanova) postavlja se posebna 
horizontalna i vertikalna prometna signalizacija (naprave za smirivanje prometa - 
vibro trake, svjetlosna treptajuća signalizacija i sl.). 

Postavljanje i održavanje zaštitnih ograda i stupića na opasnim mjestima 
postavlja pravna ili fizička osoba obrtnik kojoj su povjereni poslovi temeljem ugovora. 

Članak 9. 

Na zahtjev vlasnika ili korisnika stambenog ili poslovnog prostora nadležni 
Upravni odjel može dati odobrenje za postavu zaštitnih ograda, stupića ili drugih 
prepreka radi slobodnog pristupa u objekt, na trošak podnositelja zahtjeva. 

Članak 10. 

Radi osiguravanja kretanja osoba s invaliditetom, uz pješačke prijelaze 
moraju se ugraditi rampe ili izvesti upušteni nogostupi. 

Članak 11. 

U pješačkim zonama zabranjeno je kretanje i parkiranje svih vozila, osim 
vozila s posebnom dozvolom i interventnih vozila (vatrogasnih vozila, vozila hitne 
pomoći, vozila MUP-a, vozila HEP-a, telekomunikacija i specijalnih vozila fizičkih i 
pravnih osoba kojima se obavlja komunalna djelatnost za vrijeme obavljanja te 
djelatnosti). 

U pješačkoj zoni vozač se u slučaju iz stavka 1. ne smije kretati brzinom 
većom od hoda pješaka. 

Posebna dozvola mora biti istaknuta na vidljivom mjestu. 

Članak 12. 

Zone smirenog prometa, sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa 
na cestama, određuju se na kolniku – ulicama ispred osnovne škole, dječjih vrtića i 
jaslica, ispred javnih dječjih igrališta i parkova, na dijelu javnih prometnih površina 
koje služe za pješački prilaz tim ustanovama, kao i na dijelu javnih prometnih 
površina čija širina ne udovoljava tehničkim uvjetima iz prostorno-planske 
dokumentacije. 

Radi opskrbe, vozilo se može zadržavati na označenom mjestu samo za 
vrijeme obavljanja ukrcaja i iskrcaja robe, ne dulje od 30 minuta. 



IV. PARKIRANJE VOZILA – ORGANIZACIJA I NAČIN NAPLATE PARKIRANJA 

Članak 13. 

Javna parkirališta dio su javno prometne površine namijenjene parkiranju 
vozila, a mogu biti asfaltirana i neasfaltirana. 

Parkirališno mjesto je dio javne parkirališne površine namijenjene parkiranju 
jednog vozila i označeno odgovarajućom prometnom signalizacijom. 

Parkirališno mjesto na asfaltiranim javnim parkiralištima označava se bijelom 
horizontalnom signalizacijom. 

Rezervirano parkirališno mjesto je parkirališno mjesto što ga je odobrio 
Općinski načelnik namijenjeno određenom korisniku te označeno odgovarajućom 
prometnom signalizacijom. 

Parkirališna zona je dio javne parkirališne površine na kojoj je uvedena 
naplata na određenim lokacijama Općine Tisno. 

Javna parkirališta s naplatom (u daljnjem tekstu: javna parkirališta) su 
uređena i propisno označena ulična ili izdvojena površina na kojoj je uvedena naplata 
parkiranja i koja su označena odgovarajućom prometnom signalizacijom u skladu s 
propisima o sigurnosti prometa. 

Javna parkirališta s naplatom moraju biti označena odgovarajućom 
informacijom o parkirališnoj zoni, cijenama parkiranja ovisno o vremenu parkiranja, 
vremenu naplate parkiranja kao i načinu plaćanja parkiranja. 

Označavanje parkirališta odgovarajućom vertikalnom i horizontalnom 
prometnom signalizacijom te dopunskim oznakama obavljaju „Ježinac” d.o.o. i 
komunalno i prometno redarstvo Općine Tisno. 

Članak 14. 

Autobusima, teretnim vozilima iznad 5 tona ukupne mase, priključnim 
vozilima (prikolicama, trajlerima i sl.) i radnim strojevima dozvoljeno je parkiranje na 
javnom parkiralištu u Jezerima na lokaciji ul. A.Bračanov-Kapitanovića te na drugim 
javnim parkiralištima (ili njihovim djelovima) koja posebnom Odlukom određuje 
Općinski načelnik, a prema cijenama iz ove Odluke. 

Članak 15. 

Općinski načelnik određuje javna parkirališta na području Općine Tisno za 
parkiranje vozila sukladno dokumentima prostornog uređenja. 

Članak 16. 

Općinski načelnik određuje javna parkirališta na kojima se vrši naplata. 

Naplata parkiranja vozila na javnim parkiralištima vrši se u razdoblju od 01. 
lipnja do 30. rujna svakog dana od 7,00 do 21,00 sat, osim za rezervirana 
parkirališna mjesta koja se odobravaju na rok od godinu dana. 



Članak 17. 

Tehničke i organizacijske poslove, naplatu, nadzor nad parkiranjem vozila, 
održavanje, te druge poslove na javnim parkiralištima s naplatom povjeravaju se na 
gospodarenje trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Tisno „Ježincu” d.o.o. (u 
daljnjem tekstu: Organizator parkiranja). 

Članak 18. 

Javna parkirališta na kojima se vrši naplata označena su natpisnom pločom 
te su podijeljena u zonu I. i zonu II. parkirališnu zonu, 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 

      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 

Načelnik Općine Tisno može odrediti i druge lokacije za parkirališta na kojima 
se vrši naplata, ovisno o utvrđenim potrebama. 

Članak 19. 

Visinu naknade za parkiranje na javnim parkiralištima u vlasništvu Općine 
Tisno utvrđuje Općinski Načelnik. 

Naknada za parkiranje prihod je „Ježinca” d.o.o. 

Sredstva ostvarena naplatom parkiranja na javnim parkiralištima „Ježinac”  
d.o.o. koristi za pokriće troškova poslovanja, održavanje i uređenje parkirališnih 
mjesta i ostale troškove koji proizlaze iz poslova organizacije i naplate parkiranja. 

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. 

Izgled i sadržaj parkirne karte određuje Organizator parkiranja. 

Prodaja parkirnih karata mora se organizirati na dostupan način. 

Članak 21. 

Organizator parkiranja ne odgovara za štete nastale na vozilima, autobusima, 
teretnim vozilima, priključnim vozilima (prikolicama, trajlerima i sl.) i radnim 
strojevima, na javnim parkiralištima kao ni za njihovo otuđenje. 

O tome treba biti istaknuta višejezična obavijest. 

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. 

Članak 23. 



Zabranjeno je neovlašteno zaustavljanje i parkiranje na rezerviranim 
parkirališnim mjestima. 

Članak 24. 

Javna parkirališta Općine Tisno mogu se temeljem odobrenja Općinskog 
načelnika koristiti za održavanje zabavnih i sportskih manifestacije ili sličnih 
aktivnosti. 

V. OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNIH PARKIRALIŠTA S 
NAPLATOM 

Članak 25. 

Parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom korisnik sklapa s 
organizatorom parkiranja ugovor o korištenju javnog parkirališta prihvaćajući uvjete 
propisane ovom Odlukom. 

Ugovorom o parkiranju iz stavka 1. ovoga članka isključuje se odgovornost 
Organizatora parkiranja za čuvanje, oštećenje, uništenje ili nestanak vozila. 

Korisnikom se smatra vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim 
evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova prema registarskoj oznaci vozila, a za 
vozila koja nisu evidentirana vlasnik vozila utvrđuje se na drugi način. 

Korisnikom se smatra i primatelj leasinga kojemu je vozilo prepušteno na 
korištenje na temelju pravnog posla leasinga, odnosno najmoprimac kojem je osoba 
koja obavlja registriranu djelatnost rent-a-car usluge prepustila vozilo na korištenje na 
temelju ugovora o najmu. 

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. 

Članak 27. 

Javna parkirališta moraju imati oznaku parkirališne zone, vremena kada se 
naplaćuje parkiranje i uvjete pod kojima je ugovor o korištenju jednoga parkirališnog 
mjesta na javnom parkiralištu moguće sklopiti u trajanju kraćem ili dužem od 24 sata. 

Uvjete pod kojima je ugovor o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na 
javnom parkiralištu moguće sklopiti u trajanju kraćem ili dužem od 24 sata, cijene 
parkirališnih karata i način korištenja povlaštenih parkirališnih karata određeni su 
ovom Odlukom. 

Članak 28. 



Parkirališna karta se može izdati u materijaliziranom ili nematerijaliziranom 
obliku. 

Materijalizirana karta izdaje se na papiru, u obliku naljepnice, na magnetskoj 
kartici ili drugom odgovarajućem mediju. 

Nematerijalizirana karta izdaje se kao potvrda u elektroničkom obliku. 

Članak 29. 

Parkirališna karta za parkiranje na javnom parkiralištu izdaje se kao dnevna 
karta za određenu parkirališnu zonu i vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena 
u prvom sljedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje, osim ako korisnik izričito 
ne zatraži sklapanje ugovora o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na javnom 
parkiralištu u trajanju kraćem ili dužem od 24 sata. 

Za sklapanje ugovora o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na javnom 
parkiralištu u trajanju kraćem od 24 sata izdaje se jednosatna ili višesatna 
parkirališna karta (u daljnjem tekstu: satna karta). 

Za sklapanje ugovora o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na javnom 
parkiralištu u trajanju dužem od 24 sata izdaje se tjedna i mjesečna povlaštena 
parkirališna karta. 

Članak 30. 

Korisnik javnog parkirališta može kupiti dnevnu kartu na ovlaštenim prodajnim 
mjestima i na blagajni organizatora parkiranja, odnosno može je preuzeti s nalogom 
za plaćanje na javnom parkiralištu od osobe koju ovlasti organizator parkiranja. 

Naplata dnevne karte na ovlaštenim prodajnim mjestima ili na blagajni 
organizatora parkiranja podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje dnevne 
karte. 

Naplata preko naloga za plaćanje dnevne karte podrazumijeva neposredno 
preuzimanje dnevne karte na javnom parkiralištu od osobe koju ovlasti organizator 
parkiranja i plaćanje dnevne karte u roku od osam dana od dana preuzimanja. 

Naplata preko naloga za plaćanje dnevne karte za korisnika javnog 
parkirališta koji nije državljanin RH ili korisnika javnog parkirališta vozila sa stranom 
registracijom podrazumijeva neposredno preuzimanje dnevne karte na javnom 
parkiralištu od osobe koju ovlasti organizator parkiranja i plaćanje dnevne karte u 
roku odmah odnosno prije deblokade vozila, tj. deblokada će se izvršiti nakon 
plaćanja dnevne karte, a sve zbog nemogućnosti naplate prisilnim putem za 
korisnike javnog parkirališta koji nisu državljani RH. 

Članak 31. 

Korisnik javnog parkirališta može kupiti satnu kartu na parkirališnom automatu 
ili mobilnim telefonom (SMS poruka), odnosno na ovlaštenim prodajnim mjestima ili 
na blagajni organizatora parkiranja. 



Naplata satne karte na parkirališnom automatu podrazumijeva istodobno 
plaćanje i preuzimanje parkirališne karte neposredno na javnom parkiralištu na kojem 
se nalazi parkirališni automat. 

Naplata satne karte mobilnim telefonom podrazumijeva elektroničku kupnju 
parkirališne karte o čemu korisnik parkiranja zaprima SMS poruku o plaćenoj 
parkirališnoj karti mobilnim telefonom. 

Naplata satne karte na ovlaštenim prodajnim mjestima ili na blagajni 
organizatora parkiranja podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje parkirališne 
karte. 

Iznimno od stavka 1. ovoga članka na privremenim javnim parkiralištima 
korisnik parkirališta može kupiti satnu kartu od osobe koju ovlasti organizator 
parkiranja. 

Naplata satne karte neposredno na javnom parkiralištu od osobe koju ovlasti 
organizator parkiranja podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje parkirališne 
karte. 

Članak 32. 

Korisnik javnog parkirališta može kupiti tjednu ili mjesečnu parkirališnu kartu 
na ovlaštenim prodajnim mjestima ili na blagajni organizatora parkiranja. 

Naplata tjedne, mjesečne ili godišnje parkirališne karte na ovlaštenim 
prodajnim mjestima ili na blagajni organizatora parkiranja podrazumijeva istodobno 
plaćanje i preuzimanje parkirališne karte. 

Članak 33. 

Korisnik javnog parkirališta dužan je valjanu parkirališnu kartu u 
materijaliziranom obliku u roku od deset (10) minuta od parkiranja vozila istaknuti na 
vozilu tako da organizator parkiranja može provjeriti njezinu valjanost. 

Ako korisnik javnog parkirališta ne istakne valjanu parkirališnu kartu u 
materijaliziranom obliku u roku iz stavka 1. ovog članka ili je istakne tako da se ne 
može provjeriti njezina valjanost, smatrat će se da nema valjanu parkirališnu kartu. 

Ako korisnik javnog parkirališta nema valjanu parkirališnu kartu, smatrat će se 
da je s organizatorom parkiranja sklopio ugovor o korištenju jednoga parkirališnog 
mjesta na javnom parkiralištu u trajanju od 24 sata (dnevna karta). 

U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, osoba koju ovlasti organizator parkiranja 
ostavit će dnevnu kartu s nalogom za plaćanje na vozilu (ispod brisača na 
vjetrobranskom staklu ili na drugom pogodnom i vidljivom mjestu ili istu uručuje 
osobno na zahtjev korisnika parkirališta), a koju je korisnik dužan platiti u roku od 
osam (8) dana od dana sklapanja ugovora. 

U slučaju iz stavka 2. i 3. ovog članka, korisniku javnog parkirališta koji nije 
državljanin RH ili korisniku javnog parkirališta vozila sa stranom registracijom, osim 
što će se dnevna karta s nalogom za plaćanje ostaviti na vozilu (ispod brisača na 
vjetrobranskom staklu ili na drugom pogodnom i vidljivom mjestu ili istu uručiti 



osobno na zahtjev korisnika parkirališta), blokirat će mu se i vozilo, a sve iz razloga 
nemogućnosti naplate prisilnim (ovršnim) putem, te će se deblokada izvršiti nakon 
plaćanja dnevne karte. 

Dnevna karta s nalogom za plaćanje ostavljena na način iz stavka 4. i 5. 
ovoga članka smatra se uredno dostavljenom i kasnija oštećenja ili uništenja ne 
utječu na valjanost dostavljanja i ne odgađaju plaćanje. 

Članak 34. 

 Ako korisnik javnog parkirališta ne plati dnevnu kartu s nalogom za plaćanje u 
roku iz članka 30. stavka 3. i članka 33. stavka 4. ove odluke, osim iznosa dnevne 
karte dužan je nadoknaditi i stvarne troškove organizatora parkiranja sa zakonskim 
zateznim kamatama od dana njihova nastanka, na što će ga se u nalogu upozoriti. 

Ako korisnik javnog parkirališta ne podmiri obveze iz stavka 1. ovoga članka u 
danim rokovima, organizator parkiranja pokrenut će protiv njega, a u svoje ime i za 
svoj račun, postupak postupak naplate prisilnim putem pred nadležnim tijelom. 

VI. CIJENA PARKIRANJA I POVLAŠTENO PARKIRANJE 

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 

iznosi 100,00 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 36. 

Povlaštena mjesečna parkirna karta vrijedi za vremensko razdoblje za koje je 
izdana na javnim parkiralištima sa naplatom na području Općine Tisno. 

Povlaštena parkirna karta ne podrazumijeva pravo na rezervaciju parkirnog 
mjesta. 

Članak 37. 

Pravo na povlaštenu kartu ima fizička osoba (stanari i članovi njihove uže 
obitelji) koja: 

 
- ima prebivalište ili boravište u mjestu u kojem se naplaćuje parkiranje, što 
dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova 
o adresi stanovanja, 
 
- ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom 
dozvolom odnosno knjižicom vozila. 

 
Pravo na povlaštenu kartu ima pravna osoba koja: 

- ima sjedište ili koristi poslovni prostor u mjestu u kojem se naplaćuje 
parkiranje, što dokazuje ugovorom o zakupu, odnosno izvatkom iz zemljišnih 
knjiga o vlasništvu poslovnog prostora, odnosno izvatkom iz registra ili 
upisnika što ga vodi nadležno tijelo iz kojeg je vidljiva poslovna adresa na 
kojoj se obavlja djelatnost, 

- ima vozilo registrirano na ime pravne osobe, odnosno fizičke osobe, što 
dokazuje valjanom prometnom dozvolom odnosno knjižicom vozila. 

 
Pravo na povlaštenu kartu imaju vikendaši i članovi njihove uže obitelji, a koji 

svoj status dokazuju provjerom u popisu obveznika plaćanja poreza na kuće za 
odmor Općini Tisno ili rješenjem o porezu na kuće za odmor. 

 
Pravo na povlaštenu kartu ima fizička osoba, vlasnik objekta za 

iznajmljivanje, a koji svoj status dokazuje rješenjem o iznajmljivanju i osobnom 
iskaznicom. 
 

Povlaštena parkirališna karta vrijedi samo za jedno parkirano mjesto. 



 
Povlaštene mjesečne parkirne karte izdaju se u prostorijama sjedišta 

Organizatora parkiranja. 
 

Ako korisnik povlaštene karte za vrijema njenog važenja promjeni vozilo za 
koje je karta izdana, Organizator parkiranja zamjeniti će parkirališnu kartu, na 
korisnikov zahtjev, novom parkirališnom kartom. 
 

Povlaštena karta vrijedi dok fizička, odnosno pravna osoba te vikendaši 
ispunjavaju uvjete iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka. 
 

Osobama iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka može se izdati povlaštena karta 
ako su podmirili svoje obveze prema Organizatoru parkiranja do dana njezina 
izdavanja. 

Članak 38. 

Korisnik javnog parkirališta s naplatom ostvaruje pravo korištenja javnog 
parkirališta s naplatom po povlaštenim uvjetima samo ako ima valjanu povlaštenu 
kartu. 

Valjana povlaštena karta je ona parkirna karta iz koje je vidljivo da vrijedi: 

a) za vozilo, odnosno vozila za koje je izdana, tj. za registracijsku oznaku 
parkiranog vozila odnosno naziv tvrtke (poslovnog subjekta, iznajmljivača 
soba i apartmana i sl.), 

b) za vremensko razdoblje za koje je izdana, odnosno razdoblje na koje je 
sklopljen ugovor o korištenju javne parkirališne površine 

c) za sva javna parkirališta s naplatom na području mjesta – zone parkinga, 
odnosno Općine Tisno. 

Ako korisnik parkirališta koristi povlaštenu parkirališnu kartu suprotno 
odredbama ove Odluke, smatra se da nema povlaštenu parkirališnu kartu. 

Članak 39. 

Na javnim parkiralištima na posebno obilježenim mjestima rezerviranim za 
parkiranje vozila osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom koje na vozilu imaju 
istaknut važeći znak pristupačnosti imaju pravo parkirati bez plaćanja naknade, uz 
istaknutu takvu kartu izdanu i od organizatora parkiranja (kao dokaz stvarnosti 
važenja invaliditeta). 

Iznimno od stavka 1., na javnim parkiralištima u parkirališnim zonama naplate 
koja nisu posebno obilježena kao mjesta rezervirana za parkiranje vozila osoba s 
invaliditetom, osobe s invaliditetom plaćaju naknadu prema odredbama ove Odluke. 

Izgled i sadržaj naljepnice organizatora parkiranja iz stavka 1. ovoga članka 
određuje Organizator parkiranja. 

Članak 40. 

Na parkiralištima se mora osigurati 3-5 % parkirnih mjesta za propisno 
označena vozila invalida. 



Članak 41. 

Naplate parkiranja oslobođene su službena vozila MUP-a, HV, hitne pomoći, 
vatrogasna vozila i službena vozila Općine Tisno. 

Članak 42. 

Organizator parkiranja može, pored povlaštenog parkiranja u smislu ove 
Odluke, ustanoviti i druge načine povlaštenog parkiranja, uz suglasnost Općinskog 
načelnika. 

VII. NADZOR NAD PARKIRANJEM VOZILA 

Članak 43. 

 Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkirališnim površinama obavlja 
ovlaštena osoba organizatora parkiranja. 

Nadzor nad rezerviranim parkirališnim mjestima provode prometni redari. 

VIII. KAZNENE ODREDBE 

Članak 44. 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za 
prekršaj pravna osoba koje je vozilo neovlašteno zaustavljeno ili parkirano na 
rezerviranom parkirališnom mjestu. 

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 600,00 kuna kaznit će se za 
prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost čije je 
vozilo neovlašteno zaustavljeno ili parkirano na rezerviranome parkirališnom mjestu, 
ako je prekršaj počinjen u vezi s obavljanjem njezina obrta ili samostalne djelatnosti. 

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 500,00 kuna kaznit će se vozač 
koji neovlašteno zaustavi ili parkira vozilo na rezerviranome parkirališnom mjestu te 
odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka. 

IX. PREMJEŠTANJE NEPROPISNO ZAUSTAVLJENIH I PARKIRANIH VOZILA 

Članak 45. 

Vozilo koje nije zaustavljeno ili parkirano u skladu s odredbama Zakona o 
sigurnosti prometa na cestama, premjestit će se temeljem naloga prometnog redara 
na ograđeno, uređeno i čuvano parkiralište na području Općine sukladno posebnom 
propisu. 

Nalog sadrži datum i vrijeme izdavanja, fotografiju ili skicu vozila u prekršaju, 
registarsku oznaku i opis prekršaja, te podatke o nalogodavcu. 

Članak 46. 

Poslove premještanja i izdavanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila 
obavlja pravna ili fizička osoba, registrirana za obavljanje predmetne djelatnosti koju, 



uz prethodnu suglasnost MUP – a, ovlasti Općinski načelnik nakon provedenog 
natječajnog ili pozivnog postupka. 

Pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni predmetni poslovi na nalog za 
premještanje ili blokiranje upisuje podatke o osobi koja vrši premještanje ili blokiranje, 
i registarski broj vozila kojim se vrši premještanje. 

Prije početka premještanja fotografiraju se i evidentiraju oštećenja na vozilu. 

Kod blokiranja vozila pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni predmetni 
poslovi je dužna na prednje staklo ili drugo vidno mjesto staviti naljepnicu upozorenja 
da je vozilo blokirano s uputom što vozač mora učiniti. 

Tekst naljepnice je na hrvatskom, engleskom, talijanskom i njemačkom 
jeziku. 

Članak 47. 

Troškove premještanja, započetog premještanja ili deblokade, snosi vlasnik ili 
korisnik vozila. 

Troškovi iz stavka 1. ovoga članka prihod su osobe kojoj su povjereni 
predmetni poslovi premještanja, započetog premještanja ili blokade/deblokade. 

 Pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni predmetni poslovi koji obavlja 
premještanje ili blokiranje vozila izdat će račun za nastale troškove i tako ih naplatiti, 
odnosno u ovršnom postupku, sukladno pozitivnim propisima RH-a, prisilno ih 
naplatiti. 

Na zahtjev vlasnika odnosno korisnika vozila pravna ili fizička osoba dužna je 
obaviti deblokadu vozila u što kraćem roku. 

Nakon deblokiranja vozila, vlasnik odnosno korisnik vozila dužan je odmah 
ukloniti vozilo. 

Članak 48. 

Vlasniku ili korisniku vozila koji nije državljanin Republike Hrvatske i vlasniku 
ili korisniku vozila sa stranom registracijom vozilo će se izdati i deblokirati nakon 
plaćene kazne za učinjeni prekršaj i uplate troškova premještanja ili troškove 
deblokade. 

Članak 49. 

Ako vozilo nije preuzeto ili nije tražena deblokada u roku od 24 sata, vlasniku 
ili korisniku vozila obračunat će se dnevna ležarina. 

Članak 50. 

Pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni predmetni poslovi je dužna osigurati 
vozila koja se premještaju specijalnim vozilom pauk. 



Štete nastale na vozilu za vrijeme premještanja ili čuvanja na lokaciji za 
smještaj nepropisno parkiranih vozila snosi, pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni 
predmetni poslovi odnosno osiguravajuće društvo s kojim je sklopljena polica 
osiguranja. 

Članak 51. 

Postupak premještanja vozila smatra se “započetim” kad specijalno vozilo 
stigne na mjesto rada po pozivu nalogodavca ili kad je u ophodnji započeta radnja 
premještanja. 

Članak 52. 

Pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni predmetni poslovi je dužna 
premješteno vozilo čuvati na lokaciji određenoj za smještaj nepropisno parkiranih 
vozila, do predaje vozila vlasniku ili korisniku vozila. 

Članak 53. 

Napuštenim vozilom smatra se tehnički neispravno vozilo, neregistrirano 
vozilo, vozilo bez motora, jednog ili više kotača, bez prednjeg, bočnog ili stražnjeg 
stakla ili vozilo bez registarskih tablica, a ostavljeno na mjestu na kojem to nije 
dozvoljeno. 

Troškove premještanja i čuvanja snosit će posljednji vlasnik vozila prema 
podacima o registraciji vozila, iz evidencije Ministarstva unutarnjih poslova. 

Članak 54. 

Za napuštena vozila koja nisu preuzeta, pravna ili fizička osoba kojoj su 
povjereni predmetni poslovi utvrđuje vrijednost vozila po ovlaštenom sudskom 
vještaku. 

Kada troškovi premještanja, čuvanja i procjene postanu veći od procijenjene 
vrijednosti vozila, a vlasnik se ne javi ili je nemoguće utvrditi posljednjeg vlasnika, 
pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni predmetni poslovi je ovlaštena raspolagati 
vozilom. 

Članak 55. 

Cijene premještanja i čuvanja na lokaciji za smještaj nepropisno parkiranih 
vozila i deblokade: 

a) premještanje vozila na lokaciji za smještaj nepropisno parkiranih vozila i 
čuvanje do 24 sata 400,00 kn (premještanje-350,00kn + ležarina-50,00kn) 

b) započeto (pokušaj) premještanje 200,00 kn 

c) čuvanje-ležarina vozila po danu 50,00 kn 

d) blokiranje i deblokiranje autobusa, teretnih vozila, radnih strojeva i 
priključnih vozila 500,00 kn. 



 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 56. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o 
uređenju prometa i korištenju parkirališta na području Općine Tisno (»Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije« broj 07/10, 04/11 i 05/11). 

Članak 57. 

Postupci započeti do stupanja na snagu ove Odluke nastavit će se i dovršiti 
prema Odluci o uređenju prometa i korištenju parkirališta na području Općine Tisno 
(»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije« broj 07/10, 04/11 i 05/11). 

Članak 58. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom vjesniku 
Šibensko-kninske županije”. 

 

Klasa: 211-01/12-19.V/4 
Ur.Broj: 2182/05-01/12-19.V/4 
Tisno, 22. veljače  2012.godine. 
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