Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine”, broj 67/08,
48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17) i članka 32. Statuta Općine Tisno (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 5/13, „Službeni glasnik općine Tisno“ broj 1/18),
Općinsko vijeće Općine Tisno, na svojoj 17. sjednici, održanoj 08.srpnja 2019.godine, donosi

ODLUKU
o mjestima ograničenog parkiranja na Trgu na moru, ulici Vladimira Nazora, ulici Varoš i ulici
Dolac u naselju Betina na području Općine Tisno

Članak 1.
(1.) Na Trgu na moru, ulici Vladimira Nazora, ulici Varoš te ulici Dolac u mjestu Betina
zabranjeno je parkiranje vozila.
(2.) Iznimno dozvoljeno je parkiranje dostavnih vozila te vozila pružatelja komunalnih usluga
na za to predviđenim mjestima.
(3.) Dozvoljeno je parkiranje stanarima ulice Vladimira Nazora, ulice Dolac, ulice Varoš,
ulice Bailovice, ulice Palih boraca i Trga na moru na za to predviđenim mjestima.
(4.) Dozvoljeno je parkiranje vozila sa znakom pristupačnosti, mopedima te taxi vozilima na
za to predviđenim mjestima.
(5.) Dozvoljeno je parkiranje za potrebe nabave u trajanju od 20 minuta na za to predviđenim
mjestima.
Članak 2.
(1.) Predmetne površine označuju se propisanom vertikalnom i horizontalnom signalizacijom.
(2.) Vozila stanara biti će označena posebnom oznakom (odobrenjem) koje izdaje nadležno
tijelo Općine Tisno. Isto je potrebno istaknuti na vjetrobranskom staklu, a sva odobrenja
biti će numerirana i označena prema pripadnosti (adresi).
(3.) Sva vozila zatečena u prekršaju na području predmetnih ulica biti će uklonjena o trošku
vlasnika te sankcionirana sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne
novine”, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17).
Članak 3.
Za postupanje sukladno ovoj Odluci zadužuje se Komunalno i prometno redarstvo Općine Tisno.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom nakon dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno, a
primjenjuje se nakon dobivanja suglasnosti ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.
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