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9.

Na temelju članka 13. stavka 8. Zakona o
zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) i
članka 37. Statuta Općine Tribunj („Službeni
glasnik Općine Tribunj“, broj 2/21), Općinsko
vijeće Općine Tribunj na 35. sjednici od 23.
ožujka 2021. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od
požara na području Općine Tribunj u 2020.
godini
i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana
unaprjeđenja zaštite od požara
Općine Tribunj za 2020. godinu

1. Općinsko vijeće Općine Tribunj prima na
znanje Izvješće o radu Općinskog
načelnika Općine Tribunj za razdoblje od
1. srpnja 2020. godine do 31. prosinca
2020. godine, koje se prilaže ovom
Zaključku i čini njegov sastavni dio.
2. Ovaj Zaključak objavit će se
„Službenom glasniku Općine Tribunj“.

u

KLASA: 022-05/21-01/1
URBROJ: 2182/20-01-21-3
Tribunj, 23. ožujka 2021.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TRIBUNJ
PREDSJEDNIK
Slobodan Ukić

11.
1. Prihvaća se Izvješće o stanju zaštite od
požara na području Općine Tribunj u
2020. godini i stanju provedbe Godišnjeg
provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od
požara Općine Tribunj za 2020. godinu.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je
dio istog.
3. Ovaj Zaključak će se objaviti
„Službenom glasniku Općine Tribunj“.

u

KLASA: 214-02/21-01/1
URBROJ: 2182/20-01-21-3
Tribunj, 23. ožujka 2021.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TRIBUNJ
PREDSJEDNIK
Slobodan Ukić

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i
stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama
(„Narodne novine“, broj 67/08, 48/10, 74/11,
80/13, 158/13, 92/14 , 64/15, 108/17, 70/19 i
42/20), a uz prethodnu suglasnost Ministarstva
unutarnjih poslova, Policijske uprave Šibensko–
kninske, broj: 511-13-01-UP/I-81/21, od 15.
ožujka 2021. godine, i članka 37. Statuta Općine
Tribunj („Službeni glasnik Općine Tribunj“, broj
2/21), Općinsko vijeće Općine Tribunj, na svojoj
35. sjednici, održanoj dana 23. ožujka 2021.
godine, donijelo je

ODLUKU
o organizaciji, načinu naplate i kontrole
parkiranja na području općine Tribunj
I. OPĆE ODREDBE

10.

Na temelju članka 37. Statuta Općine
Tribunj („Službeni glasnik Općine Tribunj“, broj
2/21), a u svezi s člankom 35.b. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Općinsko vijeće
Općine Tribunj, na 35. sjednici održanoj dana23.
ožujka 2021. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješća o radu
Općinskog načelnika Općine Tribunj
za razdoblje od 1. srpnja 2020. godine do 31.
prosinca 2020. godine

Članak 1.
Ovom se Odlukom određuju parkirališne
površine (u daljnjem tekstu: javna parkirališta),
organizacija i način naplate parkiranja te nadzor
nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s
naplatom na području općine Tribunj.
Članak 2.
Javnim parkiralištem smatra se javna
prometna površina namijenjena isključivo za
zaustavljanje i parkiranje vozila.
Članak 3.
Tehničke i organizacijske poslove,
naplatu, nadzor nad parkiranjem vozila,
održavanje i čišćenje te ostale poslove na javnim
parkiralištima s naplatom obavlja trgovačko
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društvo u vlasništvu Općine Tribunj - Mjesno
poduzeće d.o.o. sa sjedištem u Tribunju, Zamalin
22, OIB: 46549553492 (u daljnjem tekstu:
Organizator parkiranja) sukladno ovoj Odluci koja
ujedno predstavlja opće uvjete obavljanja
predmetne djelatnosti, odnosno usluge, sve
sukladno odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.
Članak 4.
Javno parkiralište s naplatom može biti
stalno ili privremeno, ulično ili izvanulično, te
otvorenog ili zatvorenog tipa.
Javna parkirališta s naplatom mogu biti
asfaltirana i neasfaltirana.
Stalna javna parkirališta s naplatom su
parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje
tijekom cijele kalendarske godine.
Privremena javna parkirališta s naplatom
su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje
tijekom sezone, privremene regulacije prometa,
određenih manifestacija i slično.
Ulična javna parkirališta s naplatom su
parkirališta posebno označena horizontalnom i
vertikalnom signalizacijom na kolniku prometnice
i uz prometnicu u skladu sa propisima o sigurnosti
prometa te tehničkom dokumentacijom.
Izvanulična javna parkirališta s naplatom
su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika
prometnice, a označena su vertikalnom
signalizacijom u skladu s ovom Odlukom i
prostorno definirana posebnim propisima.
Otvorena javna parkirališta s naplatom su
parkirališta bez automatskog, poluautomatskog ili
ručnog kontroliranog ulaza i/ili izlaza.
Zatvorena javna parkirališta s naplatom su
parkirališta sa automatskom, poluautomatskom ili
ručnom kontrolom ulaza i/ili izlaza.
Kod otvorenog javnog parkirališta na
kojem je označeno parkirališno mjesto za osobe s
invaliditetom, moguće je koristiti isto bez naplate
u maksimalnom trajanju do 2 sata.
Kod otvorenog javnog parkirališta na
kojem je označeno parkirališno mjesto za
motocikle i motore, moguće je koristiti isto bez
naplate.
Članak 5.
Na području općine Tribunj nema stalnih
javnih parkirališta na kojima se parkiranje
naplaćuje tijekom cijele kalendarske godine.
Kao privremena javna parkirališta s
naplatom iz članka 4. stavka 4. ove Odluke
određuju se sva javna parkirališta navedena u
članku 7. ove Odluke.
Na privremenim javnim parkiralištima iz
prethodnog stavka parkiranje se naplaćuje tijekom
turističke sezone (u vremenskom razdoblju od

01.06. do 30.09.), privremene regulacije prometa,
određenih manifestacija i slično.
Članak 6.
Javna parkirališta s naplatom moraju biti
označena prometnom signalizacijom u skladu s
propisima o sigurnosti prometa.
Javna parkirališta s naplatom moraju imati
oznaku zone, dopuštenog trajanja parkiranja,
vremena naplate parkiranja i visinu naknada za
parkiranje.
Članak 7.
Javna parkirališta s naplatom svrstavaju se
u parkirališne zone i to I. zona i II. zona.
U I. zonu razvrstavaju se sljedeće ulice i
trgovi:
- Trg Pijaca (dio parkirališta koji nije
reguliran fiksnim čuvarima parkinga već
se naplata obavlja putem parkirališnih
automata, SMS parkinga i putem mobilne
aplikacije).

-

U II. zonu razvrstavaju se:
Trg Pijaca (dio ulice koji je reguliran
fiksnim čuvarima parkinga),

-

Ulica Podvrh,

-

Kornatska ulica (dio ulice koji je reguliran
fiksnim čuvarima parkinga i na kojem
postoji mogućnost postavljanja fiksnih
čuvara parkinga),

-

Ulica Varoš (dio ulice koji je reguliran
fiksnim čuvarima parkinga i na kojem
postoji mogućnost postavljanja fiksnih
čuvara parkinga),

-

Ulica Put Male Gospe (dio ulice koji je
reguliran fiksnim čuvarima parkinga i na
kojem postoji mogućnost postavljanja
fiksnih čuvara parkinga),

-

Jurjevgradska ulica (dio ulice koji je
reguliran fiksnim čuvarima parkinga i na
kojem postoji mogućnost postavljanja
fiksnih čuvara parkinga),

-

Ulica Zamalin,

-

Ulica Lokvice,

-

Plaža Bristak,

-

Centralni parking,

-

Prostor uz Tržnicu,

Stranica 22 – Broj 4

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE TRIBUNJ

29. ožujka 2021.

_________________________________________________________________________________________________

-

-

-

-

Prostor između Ribarske ulice i šetnice uz
more,
Prostor „Borića“ (prostor između ulice
Rupe, Jurjevgradske ulice i ulice Put
Vodica),
Prostor ispod
„Rupe“,

nogometnog

igrališta

Prostor ispred zgrade područne škole i
dječjeg vrtića u Tribunju (Ulica Vladimira
Nazora),

-

parkiralište uz Jurjevu ulicu u Sovlji,

-

sva ostala označena ulična parkirališna
mjesta.

Članak 8.
Parkiranje na javnom parkiralištu s
naplatom može biti s ograničenim ili
neograničenim vremenom trajanja parkiranja.
Članak 9.
Osobni automobili mogu se parkirati u
svim parkirališnim zonama.
Priključna vozila osobnih automobila,
prikolice za prijevoz plovila i vozila, kamperi,
autobusi, kamioni, kamioni s prikolicom i slično,
mogu se parkirati isključivo na sljedećim
područjima:
- Prostor „Borića“,
-

Parkiralište uz Jurjevu ulicu, i

-

Prostor ispod
„Rupe“.

nogometnog

igrališta

Motocikli i motori mogu se parkirati u
svim parkirališnim zonama na za to označenim
parkirališnim mjestima.

II. OPĆI UVJETI UGOVORA O
KORIŠTENJU JAVNIH PARKIRALIŠTA S
NAPLATOM
Članak 10.
Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na
javnom parkiralištu s naplatom vozač, odnosno
vlasnik vozila (dalje u tekstu: korisnik javnog
parkirališta), sklapa s Organizatorom parkiranja
ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom,
prihvaćajući opće uvjete ugovora o korištenju
javnih parkirališta s naplatom propisanih ovom
Odlukom.

Članak 11.
Ugovorom iz članka 10. ove Odluke
isključuje se odgovornost Organizatora parkiranja
za čuvanje, oštećenje, uništenje ili krađu vozila.
Članak 12.
Naplata naknade za parkiranje na javnom
parkiralištu s naplatom obavlja se putem
parkirališnih automata, putem SMS plaćanja te
putem mobilne aplikacije.
Ručna naplata podrazumijeva plaćanje
naknade za parkiranje kupnjom unaprijed tiskane
parkirne karte neposredno na parkiralištu na
naplatnom automatu koji je istaknut na lokaciji.
Članak 13.
Plaćanje parkiranja putem mobilnog
telefona moguće je u svim zonama (I. i II. zona).
SMS naplata podrazumijeva plaćanje
naknade parkiranja putem SMS poruke.
Da bi SMS naplata bila važeća, povratni
SMS od operatera mora sadržavati registracijsku
oznaku i parkirnu zonu u kojoj se vozilo nalazi.
Za plaćanje parkirališta putem instalirane
mobilne aplikacije potrebno je imati internetsku
vezu.
Izgled i sadržaj parkirališne karte za
korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje
Organizator parkiranja, uz suglasnost općinskog
načelnika.
Članak 14.
Turistička mjesečna parkirališna karta,
povlaštena mjesečna parkirališna karta i
povlaštena mjesečna radna parkirališna karta
vrijede za vremenski period od 30 dana od dana
izdavanja.
Mjesečna parkirališna karta uz rezervaciju
mjesta i povlaštena mjesečna parkirališna karta uz
rezervaciju mjesta izdaju se jednokratno u cijelosti
za period naplate parkirališnih usluga.
Članak 15.
Korisnikom javnog parkirališta s naplatom
koji podliježe plaćanju parkirališne karte smatra se
vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim
evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova,
prema registracijskoj oznaci vozila, dok se za
vozila koja nisu evidentirana vlasnik vozila
utvrđuje na drugi način.
Korisnikom javnog parkirališta s naplatom
koji podliježe plaćanju parkirališne karte smatra se
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.
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Članak 16.
Za korištenje javnih parkirališta s
naplatom koristi se:
a) jednosatna ili višesatna parkirališna karta
b) dnevna parkirališna karta,

-

točno vrijeme i datum kad je vozilo ušlo
na javno zatvoreno parkiralište s
naplatom,

-

u kojoj parkirališnoj zoni, odnosno koja je
lokacija na kojoj se koristi javno
zatvoreno parkirališno mjesto s naplatom.

c) tjedna parkirališna karta,
d) turistička mjesečna parkirališna karta,

b) Dnevna parkirališna karta

e) povlaštena mjesečna parkirališna karta,
f) povlaštena mjesečna radna parkirališna
karta,
g) mjesečna parkirališna karta uz rezervaciju
mjesta (parking čuvar),
h) povlaštena mjesečna parkirališna karta uz
rezervaciju mjesta (parking čuvar za
fizičke i pravne osobe s poluotoka i
kontaktnog područja Trga Pijaca).
a) Jednosatna ili višesatna parkirališna karta
Članak 17.
Jednosatna ili višesatna parkirališna karta
(u daljnjem tekstu: satna karta) vrijedi za otvorena
i zatvorena parkirališta u II. zoni, dok se ista u I.
zoni može koristiti sa maksimalnim zadržavanjem
do 3 sata.
Članak 18.
Korisnik javnog parkirališta s naplatom
koji koristi javno parkiralište s naplatom uz
korištenje satne karte i vremenskog ograničenja
trajanja parkiranja dužan je istaknuti valjanu satnu
kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla
vozila ako je kupljena na automatima, dok će se za
SMS i mobilnu aplikaciju plaćanje moći provjeriti
putem ovlaštene osobe za kontrolu parkirališta.
Valjana satna karta za otvorena
parkirališta je ona parkirališna karta iz koje je
vidljivo da je plaćena:
- za vremensko razdoblje u kojem se koristi
javno parkirališno mjesto s naplatom,
-

za parkirališnu zonu u kojoj se koristi
javno parkirališno mjesto s naplatom,

-

u okviru vremenskog ograničenja trajanja
parkiranja.

Valjana ulazna karta za zatvorena
parkirališta je ona parkirališna karta iz koje je
vidljivo:

Članak 19.
Dnevna parkirališna karta (u daljnjem
tekstu: dnevna karta) vrijedi samo za zonu i za
vremensko razdoblje za koje je izdana.
Dnevna karta vrijedi od trenutka izdavanja
do isteka istog vremena u prvom slijedećem danu
u kojem se naplaćuje parkiranje, a izdaje se na
parkirališnim automatima ili putem instalirane
mobilne aplikacije.
Članak 20.
Korisnik koji koristi javno parkiralište s
naplatom uz korištenje dnevne karte i vremenskog
ograničenja trajanja parkiranja dužan je istaknuti
valjanu dnevnu kartu s unutarnje strane
vjetrobranskog stakla vozila.
Korisnicima koji su parkirališnu kartu
kupili putem SMS parkinga i mobilne aplikacije,
istu će kontrolirati ovlaštene osobe putem aparata
za kontrolu, i to u svako doba dana u satima
naplate parkiranja.
Valjana dnevna karta je ona parkirališna
karta iz koje je vidljivo da je plaćena:
- za vremensko razdoblje u kojem se koristi
javno parkirališno mjesto s naplatom,
-

za parkirališnu zonu u kojoj se koristi
javno parkirališno mjesto s naplatom,

-

u okviru vremenskog ograničenja trajanja
parkiranja.
c) Tjedna parkirališna karta

Članak 21.
Tjedna parkirališna karta (u daljnjem
tekstu: tjedna karta) vrijedi samo za zonu i za
vremensko razdoblje za koje je izdana.
Tjedna karta vrijedi od trenutka izdavanja
do isteka istog vremena sedmog dana od kupovine
u kojem se naplaćuje parkiranje, a izdaje se na
parkirališnim automatima, na prodajnom mjestu u
prostorijama Organizatora parkiranja ili putem
instalirane mobilne aplikacije.
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Članak 22.
Korisnik koji koristi javno parkiralište s
naplatom uz korištenje tjedne karte dužan je
istaknuti valjanu tjednu kartu s unutarnje strane
vjetrobranskog stakla vozila, ako je kupljena na
naplatnom mjestu na automatima koji se nalaze na
parkiralištima Općine Tribunj.
Korisnicima koji su parkirališnu kartu
kupili na prodajnom mjestu u prostorijama
Organizatora parkiranja, putem SMS parkinga i
mobilne aplikacije, istu će kontrolirati ovlaštene
osobe putem aparata za kontrolu, i to u svako doba
dana u satima naplate parkiranja.
Valjana tjedna karta je ona parkirališna
karta iz koje je vidljivo da je plaćena:
- za vremensko razdoblje u kojem se koristi
javno parkirališno mjesto s naplatom,
-

-

za parkirališnu zonu u kojoj se koristi
javno parkirališno mjesto s naplatom
(tjednu kartu moguće je kupiti samo u II.
zoni),
u okviru vremenskog ograničenja trajanja
parkiranja.
d) Turistička mjesečna parkirališna karta

Članak 23.
Turistička mjesečna parkirališna karta (u
daljnjem tekstu: turistička mjesečna karta) vrijedi
samo za II. parkirališnu zonu i za vremensko
razdoblje za koje je izdana sukladno odredbama
ove Odluke, osim na izdvojenom dijelu Centralnog
parkinga na kojem se nalazi naplatna kućica i
ulazno/ izlazna rampa i gdje je parkiranje moguće
samo s jednosatnom ili višesatnom parkirališnom
kartom.
Na preostalom dijelu Centralnog parkinga
(ulaz iz Ribarske ulice) parkiranje je moguće s
mjesečnim parkirališnim kartama navedenim u
članku 16. stavku 1. točkama d), e), f), g) i h).
Članak 24.
Pravo na turističku mjesečnu kartu ima
fizička osoba ili pravna osoba koja ima
registriranu i prijavljenu djelatnost iznajmljivanja
što dokazuje Rješenjem o odobrenju za pružanje
ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koje izdaje
nadležno tijelo Šibensko-kninske županije, i to na
način da može posjedovati maksimalan broj
turističkih karata sukladno broju registriranih
jedinica apartmana na području općine Tribunj.
Osobi iz stavka 1. ovoga članka može se
izdati turistička mjesečna karta ako je:

-

do dana njezina izdavanja prijavila svoj
boravak u Turističku zajednicu Općine
Tribunj (samo u slučaju da ista nema
prebivalište na području općine Tribunj),

-

do dana njezina izdavanja podmirila sve
svoje obveze prema Organizatoru
parkiranja, Turističkoj zajednici Općine
Tribunj i Općini Tribunj.
e) Povlaštena mjesečna parkirališna karta

Članak 25.
Za fizičke osobe s prebivalištem na
području općine Tribunj, za fizičke osobe koji su
vlasnici kuća za odmor na području Općine
Tribunj mogu se uvesti povlašteni uvjeti parkiranja
u pogledu cijene.
Za korištenje javnih parkirališta s
naplatom po povlaštenim uvjetima koristi se
povlaštena mjesečna parkirališna karta.
Povlaštena mjesečna parkirališna karta (u
daljnjem tekstu: povlaštena mjesečna karta) vrijedi
za vozilo za koje izdana, tj. za registracijsku
oznaku parkiranog vozila, za parkirališnu zonu II. i
za vremensko razdoblje za koje je izdana, osim na
izdvojenom dijelu Centralnog parkinga gdje je
parkiranje moguće samo s jednosatnom ili
višesatnom parkirališnom kartom.
Članak 26.
Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima
fizička osoba koja ispunjava jedan od slijedećih
uvjeta:
- ima prebivalište ili boravište na području
na kojem se naplaćuje parkiranje, što
dokazuje
osobnom
iskaznicom
ili
uvjerenjem
Ministarstva
unutarnjih
poslova o adresi stanovanja, i ima vozilo
registrirano na svoje ime ili ime bračnog
druga ili životnog partnera, što dokazuje
valjanom prometnom dozvolom, ili
-

vlasnik je kuće za odmor odnosno
vikendice na području Općine Tribunj što
dokazuje vlasničkim listom navedene
nekretnine, i ima vozilo registrirano na
svoje ime ili ime bračnog druga ili
životnog partnera, što dokazuje valjanom
prometnom dozvolom, ili

-

zaposlena je u pravnoj osobi koja ima
sjedište ili izdvojenu poslovnu jedinicu na
području Općine Tribunj, što dokazuje
valjanom dokumentacijom iz koje se može
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nedvojbeno utvrditi postojanje radnog
odnosa.
Naplata
i
preuzimanje
povlaštene
mjesečne karte obavlja se na blagajni Organizatora
parkiranja.
Povlaštena mjesečna karta vrijedi dok
fizička osoba/stanar, ispunjava uvjete iz stavka 1.
ovoga članka.
Osobi iz stavka 1. ovoga članka može se
izdati povlaštena mjesečna karta ako je:
- do dana njezina izdavanja prijavila svoj
boravak u Turističku zajednicu Općine
Tribunj (samo u slučaju da ista nema
prebivalište na području općine Tribunj),
-

do dana njezina izdavanja podmirila sve
svoje obveze prema Organizatoru
parkiranja, Turističkoj zajednici Općine
Tribunj i prema Općini Tribunj.

Članak 27.
Korisnik javnog parkirališta s naplatom
ostvaruje pravo korištenja javnog parkirališta s
naplatom po povoljnijim uvjetima samo ako ima
valjanu povlaštenu mjesečnu kartu.
Valjana povlaštena mjesečna karta je ona
parkirališna karta iz koje je vidljivo da vrijedi:
- za vozilo za koje je izdana, odnosno za
registracijsku oznaku parkiranog vozila,
-

za vremensko razdoblje u kojem se koristi
javno parkirališno mjesto s naplatom,

-

za parkirališnu zonu u kojoj je dozvoljeno
korištenje povlaštene mjesečne karte.

Posjedovanje povlaštene mjesečne karte
ne podrazumijeva i ostvarivanje prava na
rezervaciju parkirališnog mjesta.
f) Povlaštena mjesečna radna parkirališna
karta
Članak 28.
Pravo na povlaštenu mjesečnu radnu
parkirališnu kartu ima pravna osoba i fizička osoba
obrtnik koja ima sjedište na području općine
Tribunj ili koja djelatnost obavlja u općini Tribunj
tijekom sezone, što dokazuje izvatkom iz sudskog
registra, odnosno obrtnog registra i koja ima
vozilo registrirano na ime pravne osobe, odnosno
na ime fizičke osobe obrtnika, što dokazuje
valjanom prometnom dozvolom.
Povlaštena mjesečna radna parkirališna
karta vrijedi za II. parkirališnu zonu i za
vremensko razdoblje za koje je izdana.

Osobama iz stavka 1. ovoga članka može
se izdati mjesečna radna parkirališna karta ako su
do dana njezina izdavanja podmirile sve svoje
obveze prema Organizatoru parkiranja i prema
Općini Tribunj.
g) Mjesečna parkirališna karta uz
rezervaciju mjesta (parking čuvar)
Članak 29.
Za fizičke osobe s prebivalištem na
području općine Tribunj, fizičke osobe koje su
vlasnici kuća za odmor na području parkirališne
zone predviđene za ovu svrhu, za pravne osobe,
odnosno fizičke osobe obrtnike koje imaju sjedište
na području parkirališne zone predviđene za ovu
svrhu, mogu se uvesti povlašteni uvjeti parkiranja
u pogledu cijene i dostupnosti parkirališnog
mjesta.
Za korištenje javnih parkirališta s
naplatom koristi se mjesečna parkirališna karta uz
rezervaciju mjesta.
Mjesečna parkirališna karta uz rezervaciju
mjesta vrijedi za I. i II. parkirališnu zonu i za
vremensko razdoblje za koje je izdana, a izdaje se
za cijelu sezonu i plaća se jednokratno.
Članak 30.
Pravo na mjesečnu parkirališnu kartu uz
rezervaciju mjesta ima pravna osoba i fizička
osoba obrtnik koja:
- ima sjedište na području parkirališne zone
predviđene za ovu svrhu, što dokazuje
izvatkom iz sudskog, odnosno obrtnog
registra, i ima vozilo registrirano na ime
pravne osobe, odnosno na ime fizičke
osobe obrtnika, što dokazuje valjanom
prometnom dozvolom.
Pravo na mjesečnu parkirališnu kartu uz
rezervaciju mjesta ima fizička osoba/stanar koja
ispunjava jedan od slijedećih uvjeta:
- ima prebivalište ili boravište na području
parkirališne zone predviđene za ovu svrhu,
što dokazuje osobnom iskaznicom ili
uvjerenjem
Ministarstva
unutarnjih
poslova o adresi stanovanja, i ima vozilo
registrirano na svoje ime što dokazuje
valjanom prometnom dozvolom, ili
-

vlasnik je kuće za odmor odnosno
vikendice na području parkirališne zone
predviđene za ovu svrhu što dokazuje
vlasničkim listom navedene nekretnine, i
ima vozilo registrirano na svoje ime ili na
ime nekog od članova zajedničkog
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domaćinstva, što dokazuje
prometnom dozvolom.

valjanom

Naplata
i
preuzimanje
povlaštene
mjesečne karte obavlja se na blagajni Organizatora
parkiranja.
Mjesečna parkirališna karta uz rezervaciju
mjesta vrijedi dok fizička osoba, pravna osoba
odnosno fizička osoba obrtnik ispunjava uvjete iz
stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga članka.
Osobama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka
može se izdati mjesečna parkirališna karta uz
rezervaciju mjesta ako su do dana njezina
izdavanja podmirili sve svoje obveze prema
Organizatoru parkiranja, Turističkoj zajednici
Općine Tribunj i prema Općini Tribunj.
Članak 31.
Korisnik javnog parkirališta s naplatom
ostvaruje pravo korištenja javnog parkirališta s
naplatom po povoljnijim uvjetima samo ako ima
valjanu mjesečnu parkirališnu karta uz rezervaciju
mjesta.
Valjana mjesečna parkirališna karta uz
rezervaciju mjesta je ona parkirališna karta iz koje
je vidljivo da vrijedi:
- za vozilo za koje je izdana tj. za
registracijsku oznaku parkiranog vozila,
-

za vremensko razdoblje u kojem se koristi
javno parkirališno mjesto s naplatom,

-

za parkirališnu zonu u kojoj se koristi
javno parkirališno mjesto s naplatom po
prethodno navedenim uvjetima.
h) Povlaštena mjesečna parkirališna karta uz
rezervaciju mjesta (fizičke i pravne osobe
s poluotoka i kontaktnog područja Trga
Pijaca)

Članak 32.
Za fizičke osobe s prebivalištem na
području općine Tribunj i za fizičke osobe koje su
vlasnici kuća za odmor na području parkirališne
zone predviđene za ovu svrhu, mogu se uvesti
povlašteni uvjeti parkiranja u pogledu cijene i
dostupnosti parkirališnog mjesta.
Za korištenje javnih parkirališta s
naplatom koristi se povlaštena mjesečna
parkirališna karta uz rezervaciju mjesta.
Povlaštena mjesečna parkirališna karta uz
rezervaciju mjesta vrijedi za II. parkirališnu zonu i
za vremensko razdoblje za koje je izdana.

Članak 33.
Naplata
i
preuzimanje
povlaštene
mjesečne parkirališne karte uz rezervaciju mjesta
obavlja se na blagajni Organizatora parkiranja, a
izdaje se za cijelu sezonu i plaća se jednokratno.
Ako korisnik povlaštene mjesečne parkirališne
karte uz rezervaciju mjesta za vrijeme njenog
važenja promijeni vozilo za koje je karta izdana,
Organizator parkiranja zamijenit će mjesečnu
kartu, na korisnikov zahtjev, novom kartom.
Članak 34.
Pravo na povlaštenu mjesečnu parkirališnu
kartu uz rezervaciju mjesta ima fizička osoba
(stanar) koja ima prebivalište ili boravište na
poluotoku u Tribunju (stara jezgra Tribunja) ili na
kontaktnom području Trga Pijaca, što dokazuje
osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva
unutarnjih poslova o adresi stanovanja, te koja ima
vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje
valjanom prometnom dozvolom.
Pravo na povlaštenu mjesečnu parkirališnu
kartu uz rezervaciju mjesta ima fizička osoba koja
je vlasnik kuće za odmor odnosno vikendice na
poluotoku u Tribunju (stara jezgra Tribunja) ili na
kontaktnom području Trga Pijaca, što dokazuje
vlasničkim listom navedene nekretnine, te koja
ima vozilo registrirano na svoje ime ili na ime
nekog od članova zajedničkog domaćinstva, što
dokazuje valjanom prometnom dozvolom.
Povlaštena mjesečna parkirališna karta uz
rezervaciju mjesta vrijedi dok fizička osoba
ispunjava uvjete iz stavka 1. i 2. ovoga članka.
Osobama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka
može se izdati povlaštena mjesečna karta uz
rezervaciju mjesta ako su do dana njezina
izdavanja podmirili sve svoje obveze prema
Organizatoru parkiranja, Turističkoj zajednici
Općine Tribunj, i prema Općini Tribunj.
Članak 35.
Korisnik javnog parkirališta s naplatom
ostvaruje pravo korištenja javnog parkirališta s
naplatom po povoljnijim uvjetima samo ako ima
valjanu povlaštenu mjesečnu parkirališnu kartu uz
rezervaciju mjesta.
Valjana povlaštena mjesečna parkirališna
karta uz rezervaciju mjesta je ona parkirališna
karta iz koje je vidljivo da vrijedi:
- za vozilo za koje je izdana tj. za
registracijsku oznaku parkiranog vozila,
-

za vremensko razdoblje u kojem se koristi
javno parkirališno mjesto s naplatom,

-

za parkirališnu zonu u kojoj se koristi
javno parkirališno mjesto s naplatom po
prethodno istaknutim uvjetima.
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III. CIJENE I VRIJEME NAPLATE
PARKIRANJA
Članak 36.
Cijena satne karte za korištenje
privremenih javnih parkirališta s naplatom za
osobna vozila za svaki započeti sat parkiranja je:
a) u I. zoni:
-

s ograničenjem vremena zadržavanja na
period do maksimalno 3 sata – 10,00 kuna
po satu,

Cijena povlaštene mjesečne parkirališne
karte uz rezervaciju mjesta je:
- u II. zoni, na prostoru između Ribarske
ulice i šetnice uz more - 150,00 kuna za
fizičku osobu stanara poluotoka i stare
jezgre Tribunja,
-

b) u II. zoni – 6,00 kuna po satu.
Cijena dnevne karte za korištenje
privremenih javnih parkirališta s naplatom je:
- 150,00 kuna po danu, a izdaje se putem
instalirane mobilne aplikacije (u I. zoni),
- 60,00 kuna po danu, a izdaje se na
parkirališnom
automatu
ili
putem
instalirane mobilne aplikacije (u II. zoni).
Iznimno od prethodnog stavka, za vrijeme
održavanja proslava, fešta i sličnih manifestacija,
cijena dnevne karte u II. zoni (parkiralište na
prostoru „Borići“ i na prostoru ispod nogometnog
igrališta „Rupe“) je 25,00 kuna po danu.
Cijena tjedne karte za korištenje
privremenih javnih parkirališta u II. zoni (osim
zatvorenog centralnog parkirališta) je 80 kuna.
Cijena turističke mjesečne karte za
korištenje privremenih javnih parkirališta s
naplatom je:
- u II. zoni – 250,00 kuna.
Cijena povlaštene mjesečne karte za
korištenje privremenih javnih parkirališta s
naplatom je:
- u II. zoni - za fizičke osobe 100,00 kuna,
za pravne osobe i fizičku osobu obrtnika
250,00 kuna.
Cijena mjesečne parkirališne karte uz
rezervaciju mjesta za korištenje privremenih
javnih parkirališta s naplatom je:
- u I. zoni, na području Trg Pijaca - 600,00
kuna,
-

-

-

u II. zoni, na području ulica Podvrh i
Kornatske - 300,00 kuna,
u II. zoni, na području Ulica Varoš i Put
Male Gospe - 200,00 kuna,
u II. zoni na području Tržnice Tribunj 200,00 kuna za korisnike poslovnih
prostora Tržnice Tribunj,

u II. zoni na području Jurjevgradske ulice
- 200,00 kuna za fizičke osobe, odnosno
300,00 kuna za pravne osobe.

-

u II. zoni, na prostoru između Ribarske
ulice i šetnice uz more – 250,00 kuna za
fizičku osobu vlasnika kuće za odmor
odnosno vikendice na poluotoku u
Tribunju,
u II. zoni, na prostoru između Ribarske
ulice i šetnice uz more – 400,00 kuna za
pravnu osobu.

Cijena za autobuse, kamione i kamione s
prikolicom je 100,00 kuna po danu, dok je cijena
za prikolice za prijevoz plovila i vozila te kampere
50,00 kuna po danu, na za to određenim
parkiralištima.
Članak 37.
Vrijeme naplate parkiranja na javnim
parkiralištima s naplatom utvrđuje se u turističkoj
sezoni (od 01.06. do 30.09.) prema slijedećem:
a) u I. zoni – svakodnevno, uključujući
nedjelje i blagdane, od 07,00- 24,00 sata,
b) u II. zoni – svakodnevno, uključujući
nedjelje i blagdane, od 07,00 – 24,00 sata.
IV. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 38.
Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na
asfaltiranom ili neasfaltiranom, betoniranom ili
nebetoniranom odnosno uređenom ili neuređenom,
parkirnom mjestu označenom horizontalnom ili
vertikalnom signalizacijom shodno odredbama ove
Odluke, vozač odnosno vlasnik vozila (korisnik
javnog parkirališta) sklapa s Organizatorom
parkiranja Ugovor o korištenju javnog parkirališta
s naplatom, prihvaćajući uvjete propisane ovom
Odlukom.
Članak 39.
Korisnik javnog parkirališta čini povredu
odredbi ugovora propisanih člankom 38. ove
Odluke pri korištenju javnog parkirališta s
naplatom, koja povlači ugovornu kaznu, ako:
- ne istakne kupljenu kartu s unutarnje
strane vjetrobranskog stakla ili nije
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korisnik valjane parkirališne karte
kupljene na parkirališnom automatu,
-

ne koristi ispravnu parkirališnu kartu,

-

ne plati parkirališnu kartu putem SMS-a,

-

ne plati parkirališnu kartu
instalirane mobilne aplikacije,

-

prekorači dopušteno vrijeme parkiranja,

-

ne koristi parkirališno mjesto sukladno
obilježenim horizontalnim oznakama,

-

izgubi valjanu ulaznu kartu za zatvorena
parkirališta koja je temelj za plaćanje
parkirališne usluge.

pomoću

Članak 40.
Za povredu odredbi ugovora iz članka 38.
i 39. ove Odluke plaća se ugovorna kazna.
Iznos ugovorne kazne za I. zonu iznosi
150,00 kuna i predmetna kazna se odnosi na
vremensko razdoblje od 24 sata.
Iznos ugovorne kazne za otvorena
parkirališta u II. zoni iznosi 60,00 kuna i
predmetna kazna se odnosi na vremensko
razdoblje od 24 sata.
Iznos ugovorne kazne za gubitak valjane
ulazne karte za zatvoreno parkiralište u dijelu za
satne karte iznosi 150,00 kuna.
U slučaju da korisnik javnog parkirališta
ne koristi parkiralište sukladno ovoj Odluci ni
nakon proteka 24 sata, isti podliježe plaćanju nove
kazne propisane prethodnim stavkom ovog članka.
U slučaju da je iznos ugovorne kazne veći
od iznosa dnevne karte, Organizator parkiranja
može naplatiti iznos kazne iz stavka 2. ovog
članka i to na osnovu povećanih troškova obrade i
dostave kazne od strane zaposlenika Organizatora
parkiranja, kao i ostalih troškova proizašlih na
temelju opisane situacije.
Nalog za plaćanje ugovorne kazne izdaje
ovlaštena osoba Organizatora parkiranja te ga na
odgovarajući način pričvršćuje na vozilo.
Dostavljanje naloga za plaćanje ugovorne
kazne na način iz prethodnog stavka ovog članka
smatra se urednim i kasnije uništenje ili oštećenje
naloga nema utjecaj na valjanost dostavljanja te ne
odgađa plaćanje ugovorne kazne.
Korisnik javnog parkirališta dužan je
postupiti po primljenu nalogu i platiti ugovornu
kaznu u roku od 8 (osam) dana na način naznačen
u nalogu.

Članak 41.
Ako korisnik javnog parkirališta ne
postupi u roku po nalogu izdanom u skladu s
člankom 40. ove Odluke dužan je pored iznosa
naloga, u daljnjih osam dana platiti troškove
opomene te zakonsku zateznu kamatu.
Ako korisnik javnog parkirališta ne izvrši
plaćanje u danim rokovima, Organizator
parkiranja pokrenut će u svoje ime i za svoj račun
odgovarajući ovršni postupak.
Članak 42.
Nadzor
nad
parkiranjem
vozila
(parkirališna mjesta za invalide, parkirališna
mjesta za motocikle i motore, parkirališna mjesta
za autobuse, kamione, kamione s prikolicom,
prikolice za prijevoz plovila i vozila, kampere i
slično u zoni naplate, kolnih ulaza u zoni naplate,
plaćanje naknade za parkiranje, nesmetani ulazak i
izlazak s parkirališta, vrijeme zadržavanja vozila
na parkiralištu, kontrolu ometanja pristupa
parkirnom automatu i slično) obavlja ovlaštena
osoba Organizatora parkiranja.
Ovlaštena osoba Organizatora parkiranja
koristi se odgovarajućom tehničkom opremom
koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena
parkiranja, marke, tipa, boje i registarske oznake
vozila te nakon proteka vremena tolerancije od 10
minuta, zaustavljeni automobil smatra se
parkiranim, što omogućuje ispisivanje dnevne
karte i naloga za plaćanje dnevne karte, a sve u
skladu s odredbama općih uvjeta ugovora o
korištenju javnih parkirališta s naplatom
propisanih ovom Odlukom.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 43.
Postupci prisilne naplate započeti prema
odredbama Odluke o organizaciji, načinu naplate i
kontrole parkiranja za Općinu Tribunj („Službeni
glasnik Općine Tribunj“, broj 6/19 i 9/20) dovršit
će se po odredbama te Odluke.
Članak 44.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o organizaciji, načinu
naplate i kontrole parkiranja za Općinu Tribunj
(„Službeni glasnik Općine Tribunj“, broj 6/19 i
9/20).
Članak 45.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Tribunj“.
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KLASA: 340-09/21-01/3
URBROJ: 2182/20-01-21-1
Tribunj, 23. ožujka 2021.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TRIBUNJ
PREDSJEDNIK
Slobodan Ukić

Članak 3.
Način reguliranja prometovanja iz članka
2. ove Odluke obavljat će se putem automatskog
podiznog stupa s GSM sustavom na način da se
mobilnim telefonom aktivira i omogućava
prolazak.

12.

Na temelju članka 5. st. 1. točke 3. i 13.
Zakona o sigurnosti prometa na cestama
(„Narodne novine“, broj 67/08, 48/10, 74/11,
80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i
42/20), članka 37. Statuta Općine Tribunj
(„Službeni glasnik Općine Tribunj“, broj 2/21), a u
svezi s člankom 5. st. 1. toč. 3. i 13., člankom 9.
st. 2. i člankom 33. stavkom 2. Odluke o uređenju
prometa na području Općine Tribunj („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 5/09 i
„Službeni glasnik Općine Tribunj“, broj 8/17) ), a
uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih
poslova, Policijske uprave Šibensko – kninske,
broj: 511-13-01-UP/I-82/21, od 15. ožujka 2021.
godine, Općinsko vijeće Općine Tribunj na svojoj
35. sjednici, održanoj dana 23. ožujka 2021.
godine, donijelo je
ODLUKU
o uvjetima kretanja dostavnih vozila i vozila s
dozvolom
u ulicama Badnje, Donja riva, Punta i Gornja
riva u Tribunju
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti kretanja
dostavnih vozila i vozila s dozvolom u ulicama
Badnje, Donja riva, Punta i Gornja riva u Tribunju
u vremenskom razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna.
Članak 2.
U vremenskom razdoblju od 1. lipnja do
30. rujna u pješačkoj zoni u ulicama Badnje,
Donja riva, Punta i Gornja riva u Tribunju dopušta
se kretanje dostavnih vozila i vozila s dozvolom u
vremenskom razdoblju od 06:00 do 16:00 sati.
Vozila navedena u stavku 1. ovog članka
mogu se na poluotoku zadržati maksimalno 15
minuta. Duže zaustavljanje i parkiranje vozila nije
dozvoljeno.

Članak 4.
Dozvola iz članka 2. stavka 1. ove Odluke
u pravilu se izdaje vlasnicima stambenih objekata,
odnosno korisnicima poslovnih prostora na
poluotoku, a temeljem njihova pisanog zahtjeva i
to za vozilo koje posjeduju, što se dokazuje
propisanom dokumentacijom.
Dozvola se traži putem Zahtjeva za
izdavanje dozvole za kretanje vozilom ulicama
Badnje, Donja riva, Punta i Gornja riva koji je
sastavni dio ove Odluke (Prilog 1.).
Dozvolu izdaje Jedinstveni upravni odjel
Općine Tribunj.
Članak 5.
U slučaju nepoštivanja odredbi ove
Odluke s ciljem zlouporabe izdane dozvole,
odnosno prebacivanja broja mobilnog telefona i/ili
ustupanja korištenja kretanja trećim neovlaštenim
osobama, kao i u slučaju prekoračenja
maksimalnog dozvoljenog zadržavanja i/ili
prolaska i zadržavanja izvan vremenskog razdoblja
navedenog u članku 2. st. 1. ove Odluke,
Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj zadržava
pravo ukidanja dozvole iz članka 2. i 4. ove
Odluke.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o uvjetima kretanja vozila s
posebnom dozvolom u ulicama Badnje, Donja
riva, Punta i Gornja riva u Tribunju („Službeni
glasnik Općine Tribunj, broj 5/18) i Odluka o
uvjetima kretanja dostavnih vozila i vozila s
dozvolom u ulicama badnje, Donja riva, Punta i
Gornja riva („Službeni glasnik Općine Tribunj“,
broj 8/19).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Tribunj“.

