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troškovi dijeli s ukupnom površinom svih grobnih
mjesta.
VI. KAZNENE ODREDBE
Članak 28.
Novčanom kaznom od 1.500,00 kuna do
2.000,00 kuna kaznit će se Uprava groblja ako ne
postupa na način određen člankom 17., 18. i 19.
ove Odluke.
Novčanom kaznom od 300,00 kuna do
500,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u
pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Članak 29.
Novčanom kaznom od 1.500,00 kuna do
2.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba ako
izvodi radove na izgradnji grobnih mjesta protivno
odredbi članka 19. ove Odluke.
Novčanom kaznom od 300,00 kuna do
500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u
pravnoj za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Članak 30.
Novčanom kaznom od 300,00 kuna do
500,00 kuna kaznit će se fizička osoba:
- ako izvodi radove na izgradnji grobnog mjesta
protivno odredbama članka 19. ove Odluke,
- ako prije izgradnje nadgrobnog spomenika ne
ishodi suglasnost Uprave groblja iz članka 19.
stavak 3 . ove
Odluke.
- Ako ne uređuje i ne održava grobno mjesto na
način propisan člankom 22. ove Odluke.

Šibensko-kninsko županije“, broj 3/08) i Pravilnik
o uvjetima i mjerilima za određivanje visine
naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje
naknade za korištenje grobnog mjesta („Službeni
vjesnik Šibensko-kninsko županije“, broj 3/09).
Članak 33.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od
dana objave u “Službenom glasniku Općine
Tribunj”.
KLASA: 363-05/19-01/2
URBROJ: 2182/20-01-19-1
Tribunj, 24. svibnja 2019
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TRIBUNJ
Predsjednik
Slobodan Ukić

7.
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 i 108/17), a uz
prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih
poslova Policijske uprave Šibensko – kninske, broj
511-13-01-6036/17 od 11. srpnja 2017., i članka
36. Statuta Općine Tribunj (“Službeni glasnik
Općine Tribunj”, broj 01/18 i 04/18), Općinsko
vijeće Općine Tribunj, na svojoj 20. sjednici,
održanoj dana 24. svibnja 2019. godine, donosi,
donosi
ODLUKU
o organizaciji, načinu naplate i kontrole
parkiranja na području općine Tribunj

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 31.
Uprava groblja dužna je voditi grobni
očevidnik, registar umrlih osoba, donijeti planove
uređenja, održavanja i rasporeda grobova, Odluku
o pravilima ponašanja na groblju i ostale akte i
propise predviđene Zakonom
o grobljima
(“Narodne novine”, broj 19/ 98, 50/12 i 89/17) i
ovom Odlukom.

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 32.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o upravljanju grobljima („Službeni
vjesnik Šibensko-kninsko županije“, broj 3/08),
Odluka o grobnoj naknadi („Službeni vjesnik

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,
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održavanje i čišćenje te ostale poslove na javnim
parkiralištima s naplatom obavlja trgovačko
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 djelatnost, 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.
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
u skladu sa propisima o sigurnosti prometa.
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 projektom.
Javna parkirališta s naplatom mogu biti
asfaltirana i neasfaltirana.
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.
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 stavka 3. članka 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
aplikacije).
U II. zonu razvrstava 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),

-

Ulica Zamalin,

-

Ulica Lokvice u Sovlji,
Plaža Bristak,

-

Centralni parking,

-

Prostor uz Tržnicu,

-

Prostor između Ribarske ulice i poteza
šetnice uz rivu (kod spomenika dr. Franje
Tuđmana)

-

Prostor "Borića" (prostor između ulice
Rupe, Jurjevgradske ulice i ulice Put
Vodica),
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-

Prostor ispod
"Rupe",

nogometnog

igrališta

-

Prostor ispred zgrade područne škole i
dječjeg vrtića u Tribunju,

-

parkiralište položeno 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,
kamperi, autobusi, kamioni, kamioni s prikolicom
i slično, mogu se parkirati isključivo na sljedećim
područjima:
- Prostor "Borića" i
-

Parkiralište položeno uz Jurjevu ulicu,

-

Prostor
"Rupe".

ispod

nogometnog

Članak 12.
Naplata naknade za parkiranje na javnom
parkiralištu s naplatom obavlja se putem
parkirališnih automata, putem SMS plaćanja, te
putem 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).
Za SMS naplatu koristi se SMS broj, i to
po cijeni od 10,00 kn/h u I. zoni i po cijeni od 6,00
kn/h u II. zoni.
SMS naplata podrazumijeva plaćanje
naknade parkiranja putem SMS poruke.
SMS mora sadržavati registracijsku
oznaku i parkirnu zonu u kojoj se vozilo nalazi.
Za plaćanje parkirališta putem instalirane
aplikacije potrebno je imati internetsku vezu.
Izgled i sadržaj parkirališne karte za
korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje
Organizator parkiranja, uz suglasnost općinskog
načelnika.

igrališta

Prikolica za prijevoz plovila i vozila te
priključna vozila osobnih automobila mogu se,
osim u prostoru "Borića", na parkiralištu
položenom uz Jurjevu ulicu u Sovlji, parkirati i na
prostoru ispod nogometnog igrališta "Rupe" .
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 14.
Turistička mjesečna parkirališna karta,
povlaštena mjesečna parkirališna karta, povlaštena
mjesečna radna parkirališna karta, mjesečna
parkirališna karta uz rezervaciju mjesta i
povlaštena mjesečna parkirališna karta uz
rezervaciju mjesta vrijedi za kalendarski mjesec u
kojem je izdana.
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,
c) turistička mjesečna parkirališna karta,
d) povlaštena
karta,

mjesečna

parkirališna

e) povlaštena
mjesečna
parkirališna karta,
f) mjesečna parkirališna
rezervaciju mjesta,

radna
karta

uz

g) povlaštena mjesečna parkirališna karta
uz rezervaciju mjesta.
a) Jednosatna ili višesatna parkirališna karta
Članak 17.
Jednosatna ili višesatna parkirališna karta
(u daljnjem tekstu: satna karta) vrijedi za
parkirališta u II. zoni, dok se ista u I. zoni može
koristiti sa maksimalnim zadržavanjem do 3 sata.

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
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 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) Turistička mjesečna parkirališna karta

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 aplikaciju plaćanje moći provjeriti putem
ovlaštene osobe za kontrolu parkirališta.
Valjana satna 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.
b) Dnevna parkirališna karta

Članak 19.
Dnevna parkirališna karta (u daljnjem
tekstu: dnevna karta) vrijedi samo za zonu i za
vremensko razdoblje za koje je izdana.

Članak 21.
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 c), d), e), f) i g).
Članak 22.
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
Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj
županiji, i to na način da može posjedovati
maksimalan broj turističkih karata sukladno broju
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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 podmirila sve svoje obveze
prema Organizatoru parkiranja i prema Općini
Tribunj.
d) Povlaštena mjesečna parkirališna karta
Članak 23.
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 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 24.
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, 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 na ime nekog od članova
zajedničkog domaćinstva, 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
nedvojbeno utvrditi postojanje radnog
odnosa.

Naplata
i
preuzimanje
povlaštene
mjesečne karte obavlja se na blagajni Organizatora
parkiranja.

Ako korisnik povlaštene mjesečne karte za
vrijeme njenog važenja promijeni vozilo za koje je
karta izdana, Organizator parkiranja zamijenit će
povlaštenu mjesečnu kartu, na korisnikov zahtjev,
novom kartom.
Povlaštena mjesečna karta vrijedi dok
fizička osoba/stanar, ispunjavaju uvjete iz stavka
1. ovoga članka.
Osobama iz stavaka 1. ovoga članka može
se izdati povlaštena mjesečna karta ako su do dana
njezina izdavanja podmirili sve svoje obveze
prema Organizatoru parkiranja i prema Općini
Tribunj.
Članak 25.
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.
e) Povlaštena mjesečna radna parkirališna
karta
Članak 26.
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 je
do dana njezina izdavanja podmirila sve svoje
obveze prema Organizatoru parkiranja i prema
Općini Tribunj.
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f) Mjesečna parkirališna karta uz
rezervaciju mjesta (parking čuvar)
Članak 27.
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. parkirališne zone i za
vremensko razdoblje za koje je izdana, a izdaje se
za cijelu sezonu i plaća se jednokratno.

Članak 28.
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
domaćinstva, što dokazuje valjanom
prometnom dozvolom.

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 i prema Općini Tribunj.
Članak 29.
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 istaknutim uvjetima.

g) Povlaštena mjesečna parkirališna karta uz
rezervaciju mjesta
Članak 30.
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 31.
Naplata
i
preuzimanje
povlaštene
mjesečne parkirališne karte uz rezervaciju mjesta
obavlja se na blagajni Organizatora parkiranja, a
plaća se jednokratno u cijelosti. Ako korisnik
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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 32.
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), 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), 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 i prema Općini Tribunj.

Članak 33.
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.

III. CIJENE I VRIJEME NAPLATE
PARKIRANJA
Članak 34.
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,

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 aplikacije,
• 80,00 kuna po danu, a izdaje se na
parkirališnom automatu ili putem
instalirane aplikacije.
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 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.

Cijena povlaštene mjesečne parkirališne
karte uz rezervaciju mjesta je:
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•

u II. zoni, na prostoru između
Ribarske ulice i poteza šetnice uz rivu
(kod spomenika dr. Franje Tuđmana) 200,00 kuna

Cijena turističke mjesečne parkirališne
karte, povlaštene mjesečne parkirališne karte,
povlaštene mjesečne radne parkirališne karte,
mjesečne parkirališne karte uz rezervaciju mjesta i
povlaštene mjesečne parkirališne karte uz
rezervaciju mjesta je:
• 50% od propisane u slučaju da je
korisnik kupuje iza 15. u tekućem
mjesecu.
Cijena za autobuse, kamione i kamione s
prikolicom je 100,00 kuna po danu, dok je cijena
za prikolica za prijevoz plovila i vozila te kampere
je 50,00 kuna po danu, na za to određenim
parkiralištima.
Članak 35.
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 7,00- 24,00 sata,
b) u II. zoni – svakodnevno, uključujući
nedjelje i blagdane, od 7,00-21,00 sata,
osim na dijelu Centralnog parkinga gdje je
vrijeme naplate parkiranja, svakodnevno,
uključujući nedjelje i blagdane, od 0,00 do
24,00 sata.

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 36.
Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na
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 37.
Korisnik javnog parkirališta čini povredu
odredbi ugovora propisanih člankom 36. ove
Odluke pri korištenju javnog parkirališta s
naplatom, koja povlači ugovornu kaznu, ako:
- ne istakne kupljenu kartu s unutarnje
strane vjetrobranskog stakla ili nije

korisnik valjane parkirališne karte
kupljene na parkirališnom automatu,
-

ne koristi ispravnu parkirališnu kartu,

-

ne plati parkirališnu kartu putem SMS-a,

-

ne plati parkirališnu
instalirane aplikacije,

-

prekorači dopušteno vrijeme parkiranja,

-

ne koristi parkirališno mjesto sukladno
obilježenim horizontalnim oznakama.

kartu

pomoću

Članak 38.
Za povredu odredbi ugovora iz članka 36.
i 37. 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 II. zonu iznosi
80,00 kuna i predmetna kazna se odnosi na
vremensko razdoblje od 24 sata.
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,
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 39.
Ako korisnik javnog parkirališta ne
postupi u roku po nalogu izdanom u skladu s
člankom 38. 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.
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Članak 40.
Nadzor
nad
parkiranjem
vozila
(parkirališna mjesta za invalide, 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 41.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o organizaciji, načinu
naplate i kontrole parkiranja za Općinu Tribunj
("Službeni glasnik Općine Tribunj“, broj 6/17,
5/18 i 7/18).
Članak 42.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od
dana objave u “Službenom glasniku Općine
Tribunj”.

KLASA: 340-01/19-01/4
URBROJ: 2182/20-01-19-1
Tribunj, 24. svibnja 2019.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TRIBUNJ
Predsjednik
Slobodan Ukić

8.
Temeljem odredbe članka 391. stavka 1.
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(„Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,

146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 5.,
8. i 13. Odluke o uvjetima, načinu i postupku
raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine
Tribunj („Službeni glasnik Općine Tribunj“, broj
8/17) i članka 36. Statuta Općine Tribunj
(„Službeni glasnik Općine Tribunj“, broj 1/18 i
4/18), Općinsko vijeće Općine Tribunj na 20.
sjednici od 24. svibnja 2019. godine, donosi
ODLUKU
o prodaji dijela nekretnine u vlasništvu Općine
Tribunj
Članak 1.
Odlukom o prodaji dijela nekretnine u
vlasništvu Općine Tribunj (u daljnjem tekstu:
Odluka) pokreće se postupak prodaje dijela
nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj, u K.O.
Tribunj, te se daje suglasnost na tekst Javnog
natječaja za prodaju dijela nekretnine u vlasništvu
Općine Tribunj (u daljnjem tekstu: javni natječaj),
i to dijela nekretnine katastarski označene kao
čest. zem. 146/60, Z.U. 3858, K.O. Tribunj,
površine 381 m², koja se nalazi u Kornatskoj ulici
u Tribunju, na Geodetskoj situaciji izrađenoj od
strane Geodetska mjerenja d.o.o. Šibenik od 13.
studenoga 2018. godine, koja se prilaže ovoj
Odluci i čini njezin sastavni dio, označen točkama
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-L-A.
Sukladno odredbama Urbanističkog plana
uređenja naselja Tribunj ("Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije", broj 3/11, 6/13 i
"Službeni glasnik Općine Tribunj", broj 13/18),
nekretnina iz stavka 1. ovog članka predstavlja
neizgrađenu česticu zemlje koja se nalazi unutar
građevinskog područja naselja unutar zone M1 –
zona mješovite pretežito stambene namjene.
Javni natječaj provest će se putem
prikupljanja pisanih ponuda.
Tekst javnog natječaja prilaže se ovoj
Odluci i čini njezin sastavni dio.
Članak 2.
Tržišna vrijednost dijela nekretnine iz
članka 1. ove Odluke procijenjena je sukladno:
a) Procjembenom elaboratu visine tržišne
vrijednosti
nekretnine
za
građevinsko
zemljište, dio čest. zem. 146/60 k.o. Tribunj
od 22. ožujka 2019. godine, KLASA: 94401/19-02/1,
URBROJ:
2182/20-04-19-1,
izrađenom od strane stalnog sudskog vještaka
za građevinarstvo i procjenitelja nekretnina
Damir Alfier, d.i.g., iz Šibenika, prema
kojemu je tržišna vrijednost predmetne
nekretnine:
OZNAKA

POVRŠINA

TRŽIŠNA

