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Na temelju Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (''Službeni vjesnik Općine
Tisno'' Br: 6/14) i članka 12. Izjave o osnivanju, društvo ''JEŽINAC'' d.o.o., Tisno, Uska ulica
br.1., OIB: 51893359623, zastupano po direktorici Sandri Perini dipl. iur., dana 16. travnja
2018. godine donosi

Opće uvjete korištenja javnih parkirališta s naplatom na području Općine Tisno
Članak 1.
Ovim uvjetima se određuju:
(1) vrijeme naplate javnih parkirališta,
(2) parkirališne zone,
(3) vremensko ograničenje i trajanje parkiranja,
(4) sadržaj satnih parkirališnih karata
(5) sadržaj običnih (mjesečnih i tjednih), povlaštenih i parkirališnih karata za invalide,
(6) uvjeti izdavanja običnih (mjesečnih i tjednih), povlaštenih i parkirališnih karata za
invalide,
(7) zone u kojima važe obične (mjesečna i tjedna), povlaštene i parkirne karte za invalide,
(8) korištenje parkirališnih karata na javnim parkiralištima s naplatom na području Općine
Tisno i
(9) cijena dnevne parkirališne karte (DPK).
Vrijeme naplate javnih parkirališta
Članak 2.
Parking na području Općine Tisno naplaćuje se u vremenu od 01. svibnja pa do 30. rujna,
tekuće godine.
Parkirališne zone
Članak 3.
Parking je organiziran i naplaćuje se u 2 zone:
1. zona (crvena)
Tisno
Jezera
Betina

Trg Rudina, Trg Dr. Šime Vlašića
Obala Sv. Ivana
Trg na moru

m – Parking broj: 708555
2. zona (žuta)

Tisno

Jezera
Betina

Put Jazine 1. i 2., Istočna Gomilica, Zapadna Gomilica, Put Brošćice, Trg
Tišnjanskih domoljuba, Obala D. Rajića, Trg Marka Stegića, Trg
Tišnjanskih bratovština
Trg Rudina, Put Zaratića, Don Antuna Božića
Dolac, Zdraće, Kralja P. Krešimira IV.

m – Parking broj: 708556
Vremensko ograničenje i trajanje parkiranja
Članak 4.
Vrijeme u kojem se vrši naplata parkiranja je od 07:00 h do 23:00 h svaki dan, a odnosi se na
1. i 2. Zonu u mjestima Tisno, Jezera i Betina.
Vrijeme trajanja parkiranja nije ograničeno, dakle vozilo može biti parkirano u 1. ili 2. zoni na
području Općine Tisno bez vremenskog ograničenja.
Sadržaj satnih parkirališnih karata
Članak 5.
Satna parkirališna karta kupljena na automatu mora sadržavati slijedeće podatke:
(1) naziv pružatelja usluge, adresu sjedišta te OIB,
(2) vrijeme trajanja parkirne karte,
(3) zonu naplate,
(4) cijenu parkirališne kate,
(5) naznaka da se parkirna karta obavezno mora istaknuti na vidljivom mjestu.
Satna parkirališna karta kupljena slanjem SMS poruke mora sadržavati slijedeće podatke:
(1) registracijsku oznaku vozila za koje je kupljena karta,
(2) vrijeme trajanja parkirne karte,
(3) zonu naplate,
(4) broj transakcije/pin/kod,
(5) cijenu parkirališne karte.
Sadržaj običnih (mjesečnih i tjednih), povlaštenih i parkirališnih karta za invalide
Članak 6.
Obična (mjesečna i tjedna) parkirališna karta, povlaštena, te parkirališna karta za invalide,
moraju sadržavati sljedeće podatke:
(1) naziv pružatelja usluge, adresu sjedišta te OIB,
(2) ime i prezime korisnika, adresu korisnika te OIB korisnika,
(3) registraciju vozila za koje se izdaje parkirna karta ili ime i prezime iznajmljivača/
naziv apartmana ako se radi o povlaštenoj karti za iznajmljivače, te
(4) vrijeme trajanja parkirne karte.
Parkirališna karte za osobe s invaliditetom vrijedi od datuma izdavanja do kraja naplaćivanja
parkiranja u tekućoj godini.
Uvjeti izdavanja običnih (mjesečnih i tjednih), povlaštenih i

parkirališnih karata za invalide
Članak 7.
Za izdavanje obične (mjesečna i tjedna), povlaštene i parkirališne karte za invalide potrebno
je priložiti fotokopije dokumenata navedenih u nastavku te čitko popunjen i potpisan zahtjev
za izdavanje parkirališne karte.
Uz dokumente koji se prilažu za izdavanje parkirališne karte potrebno je priložiti i originalne
dokumente na uvid.
Obična (mjesečna i tjedna) parkirališna karta izdaje se uz slijedeće dokumente:
(1) Osobna iskaznica, putovnica, ili neki drugi važeći dokument koji sadrži podatke o
korisniku iz Članka 6. Stavak 1. Točka 2. ovih Općih uvjeta,
(2) Prometna dozvola ili ugovor o najmu (rent-a car) i
(3) Ispunjen zahtjev za izdavanje parkirne karte.
Povlaštena parkirališna karta za osobe koje žive na području Općine Tisno izdaje se korisniku
usluge uz slijedeće dokumente:
(1) Dokaz da ima prebivalište prebivalište:
a. Osobna iskaznica ili potvrda MUP-a
(2) Dokaz da ima vozilo u vlasništvu ili leasingu:
a. Prometna dozvola
(3) Ispunjen zahtjev za izdavanje parkirne karte.
Povlaštena parkirališna karta za vlasnike kuća za odmor na području Općine Tisno izdaje se
korisniku usluge uz slijedeće dokumente:
(1) Dokaz da je vlasnik kuće za odmor:
a. Rješenje porezne uprave i/ili vlasnički list
(2) Dokaz da ima vozilo u vlasništvu ili leasingu:
a. Prometna dozvola
(3) Ispunjen zahtjev za izdavanje parkirne karte.
Povlaštena parkirališna karta za iznajmljivače na području Općine Tisno izdaje se
iznajmljivaču uz slijedeće dokumente:
(1) Dokaz da je registrirani iznajmljivač:
a. Rješenje ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Služba za
gospodarstvo i imovinsko pravne poslove, Odsjek za turizam kao dokaz o
iznajmljivanju
(2) Ispunjen zahtjev za izdavanje parkirne karte.
Ova karta može se izdat korisniku u najvišem broju koliko smještajnih jedinica ima
registriranih, što znači da istovremeno aktivnih karata može imati u maksimalnom broju
koliko ima registriranih smještajnih jedinica.
Povlaštena parkirališna karta za osobe kojima je mjesto rada na području Općine Tisno izdaje
se korisniku usluge uz slijedeće dokumente:
(1) Dokaz o zaposlenju:
a. pisana potvrda o zaposlenju izdana od strane poslodavca ili ugovor o radu ili
potvrda o radnopravnom statusu (HZMO)
(2) Dokaz da ima vozilo u vlasništvu ili leasingu:

a. prometna dozvola
(3) Ispunjen zahtjev za izdavanje parkirne karte.
Povlaštena parkirališna karta za pravne osobe izdaje se korisniku usluge uz slijedeće
dokumente:
(1) Dokaz da je sjedište pravne osobe na području Općine Tisno:
a. izvadak iz sudskog registra ili obrtnica
(2) Dokaz da ima vozilo u vlasništvu ili leasingu (pravna osoba je vlasnik vozila ili
korisnik leasinga) :
a. prometna dozvola
(3) Ispunjen zahtjev za izdavanje parkirne karte.
Parkirna karta za osobe s invaliditetom izdaje se korisniku usluge uz slijedeće dokumente:
(1) Rješenje na temelju kojeg je ishođen znak pristupačnosti,
(2) Prometnu dozvolu vozila za koje se izdaje parkirna karta za osobe s invaliditetom
(3) Znak pristupačnosti i
(4) Ispunjen zahtjev za izdavanje parkirne karte.
Zone u kojima važe obične (mjesečna i tjedna), povlaštene i parkirne karte za invalide
Članak 8.
Obična parkirališna karta (mjesečna i tjedna) vrijedi u 1. Zoni i 2. Zoni u mjestima Tisno,
Jezera i Betina.
Povlaštena parkirališna karta vrijedi u 1. Zoni i 2. Zoni u mjestima Tisno, Jezera i Betina.
Parkirališna karta za invalide vrijedi u 1. Zoni i 2. Zoni u mjestima Tisno, Jezera i Betina.
Korištenje parkirališnih karata
na javnim parkiralištima s naplatom na području Općine Tisno
Članak 9.
Nakon izdavanja parkirališne karte – obična (mjesečna i tjedna) i/ili povlaštena, organizator
parkiranja korisnicima usluge će izdati PVC karticu koja sadrži:
(1) naziv pružatelja usluge i adresu sjedišta
(2) registracijski broj vozila za kojeg je izdana parkirališna karta ili
ime i prezime iznajmljivača, naziv apartmana i sl. ukoliko se radi o povlaštenoj
parkirališnoj karti za iznajmljivače,
(3) te vrijeme do kada vrijedi parkirališna karta.
Nakon izdavanja parkirališne karte za invalide, organizator parkiranja korisniku usluge će
izdati PVC karticu koja sadrži:
(1) naziv pružatelja usluge i adresu sjedišta
(2) naznaku – OSOBA S INVALIDITETOM
(3) registracijski broj vozila za kojeg je izdana parkirališna karta,
(4) te vrijeme do kada vrijedi parkirna karta.
Parkirališna kartu satnu kupljenu na parkirnom automatu, korisnik mora istaknuti na
vidljivom mjestu u vozilu (ispod vjetrobranskog stakla) kako bi ista bila vidljiva kontroloru
parkirališta, sa svim svojim sadržajem.

Parkirališnu kartu: običnu (tjedna i mjesečna), povlaštenu i za osobe s invaliditetom, korisnik
mora istaknuti na vidljivom mjestu u vozilu (ispod vjetrobranskog stakla) kako bi ista bila
vidljiva kontroloru parkirališta, sa svim svojim sadržajem.
Parkirališna karta kupljena putem SMS poruke smatra kupljenom ukoliko zaprimite povratnu
SMS poruku kojom se korisnik obavještava o uspješnosti zatražene kupnje.
Ukoliko povratna SMS poruka ne stigne u roku od dvije minute ili ne stigne uopće smatra se
da kupnja nije uspjela.
Članak 10.
Osobe s invaliditetom mogu parkirati na javnim parkiralištima s naplatom bez plaćanja.
Isticanje samo znaka pristupačnosti bez PVC kartice iz Članka 9., stavka 2. ovih Općih uvjeta
nije dovoljno za stjecanje prava besplatnog parkiranja na javnim parkiralištima s naplatom.
Cijena dnevne parkirališne karte (DPK)
Članak 11.
Cijena dnevne parkirališne karte (DPK) na području Općine Tisno iznosi 100,00 kn (slovima:
sto kuna) i vrijedi od trenutka izdavanja 24 sata.
Članak 12.
Ovi Opći uvjeti objavit će se u Službenom glasniku Općine Tisno, na mrežnim stranicama
Općine Tisno, te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Ježinca d.o.o. .
Opći uvjeti stupaju na snagu danom objave na službenoj stranici Ježinca d.o.o. .
Na opće uvjete dana je suglasnost Općinskog vijeća Općine Tisno Odlukom od dana
04. veljače 2019. godine pod Klasa:363-01/19-14. V/9 Ur.br.: 2182/05-01/19-14.V/9.

Tisno, 29. siječnja 2019. godine
Ur. Broj: 206/2019

JEŽINAC D.O.O.
Sandra Perina, direktorica

