Obavijest o naplati parkiranja na javnim parkiralištima i početku nadzora
plaćanja parkiranja na području općine Tribunj
Obavještavamo korisnike da od dana 01. lipnja 2021. godine počinje naplata parkirališta na svim javnim
parkiralištima na području općine Tribunj. Razdoblje naplate na javnim parkiralištima na području općine Tribunj je
od 01. lipnja do 30. rujna 2021. godine.
Na području općine Tribunj naplata parkinga vrši se u dvije zone. Naplata naknade za parkiranje na javnom
parkiralištu s naplatom obavlja se putem parkirališnih automata, putem SMS plaćanja te putem PayDo aplikacije.
JEDNOSATNA ILI VIŠESATNA PARKIRALIŠNA KARTA

ZONA 1
Radno vrijeme naplate parkiranja u ZONI 1 je od 07:00h do 24:00h i to po cijeni od 10,00 kn/1h. Važno je
naglasiti da se u ZONI 1 može parkirati uz maksimalno zadržavanje od 3 sata. Za SMS naplatu koristi se SMS broj
702108 te je moguća kupovina satne karte putem PayDo aplikacije.
Također, preko PayDo aplikacije moguće je plaćanje DPK naloga tj. parkirališne kazne, i to po cijeni od 150,00
kn po nalogu izdanom u ZONI 1.

ZONA 2
Radno vrijeme naplate parkiranja u ZONI 2 je od 07:00h do 24:00h i to po cijeni od 6,00 kn /1 h.
U ZONI 2 na parkirnom automatu moguće je kupiti satnu ili višesatnu kartu po cijeni od 6,00 kuna/1h,
dnevnu kartu po cijeni od 60,00 kn/1 dan te tjednu kartu po cijeni od 80,00 kn/1 tjedan. Za SMS naplatu koristi se
SMS broj 702109. U ZONI 2 također je omogućeno plaćanje putem PayDo aplikacije kroz koju se mogu kupiti satna,
višesatna, dnevna i tjedna parkirna karta te platiti DPK nalog tj. parkirališna kazna čija cijena u ZONI 2 iznosi 60,00
kuna po nalogu.
U nastavku se nalazi popis ulica na kojima se nalaze javna parkirališta sa naplatom u općini Tribunj
razvrstane po zonama.
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POPIS ULICA NA KOJIMA SR VRŠI NAPLATA PARKIRANJA PO ZONAMA NA PODRUČJU OPĆINE TRIBUNJ
ZONA 1:
•

Trg Pijaca (dio parkirališta koji se ne regulira fiksnim čuvarima parkinga već se naplata obavlja putem
parkirališnih automata, SMS parkinga i putem PayDo aplikacije)

ZONA 2:
Javna parkirališta u ZONI 2 na području općine Tribunj razvrstavaju se na: otvorena parkirališta, zatvorena
parkirališta samo za mjesečne pretplatnike te parkirališta s fiksnim čuvarom parkinga (lisica).
U otvorena parkirališta u ZONI 2 spadaju:
•

prostor između Ribarske ulice i šetnice uz more,

•

Ulica Zamalin,

•

Ulica Lokvice (i to na 3 lokacije: prostor uz brodogradilište na plaži Sovlja, prostor na plaži Sovlja , te
„Gnjala“),

•

Jurjeva ulica (parkiralište položeno uz Jurjevu ulicu),

•

Ulica Podvrh (u nastavku parkirališta plaže Zamalin),

•

Ulica Vladimira Nazora (prostor ispod nogometnog igrališta „Rupe“),

•

Jurjevgradska ulica (parkirališta na plaži Bristak).

U zatvorena parkirališta u ZONI 2 spadaju:
•

Jurjevgradska ulica („Borići“- prostor između ulice Rupa, Jurjevgradske ulice i ulice Put Vodica),

•

Jurjevgradska ulica (Centralni parking – polovica parkirališta za mjesečne pretplatnike).

Parkirališta koja su regulirana fiksnim čuvarima (lisicama) u ZONI 2 :
•

Kornatska ulica,

•

Ulica Podvrh,

•

Ulica Varoš,
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•

Ulica Put Male Gospe,

•

Trg Pijaca,

•

Ribarska ulica,

•

Jurjevgradska ulica,

•

Tržnica Tribunj.

POVLAŠTENA MJESEČNA PARKIRALIŠNA KARTA
Pravo na povlaštenu parkirališnu kartu (u daljnjem tekstu: PPK) imaju pravo:
- sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem na području općine Tribunj te fizičke osobe koji su vlasnici
kuća za odmor na području općine Tribunj što dokazuju osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih
poslova o adresi stanovanja, i imaju vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuju valjanom prometnom iskaznicom,
- sve fizičke osobe vlasnici kuće za odmor odnosno vikendice na području općine Tribunj što dokazuju vlasničkim
listom navedene nekretnine, i imaju vozilo registrirano na svoje ime ili ime bračnog druga ili životnog partnera, što
dokazuju prometnom dozvolom,
- sve fizičke osobe zaposlene 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, u
skladu s uvjetima iz Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na području općine Tribunj („Službeni
glasnik Općine Tribunj“ broj 2/21).
Vrijedi napomenuti da se povlaštena mjesečna karta može koristiti samo u parkirališnoj ZONI 2 i za
vremensko razdoblje za koje je izdana!
Naplata i preuzimanje povlaštene mjesečne karte obavlja se na blagajni Mjesnog poduzeća d.o.o.
Cijena povlaštene mjesečne karte iznosi 100,00 kn. U slučaju uzimanja magnetske kartice za pristup
zatvorenim parkiralištima (Centralni parking i „Borići“), magnetska kartica se plaća 20,00 kn jednokratno i trajno je
u Vašem vlasništvu. Korisnici koji su protekle parkirališne sezone kupili magnetsku karticu mogu je ponovno koristiti
ove sezone!

TURISTIČKA MJESEČNA PARKIRALIŠNA KARTA
Turistička mjesečna parkirališna karta (u daljnjem tekstu: turistička mjesečna karta) vrijedi samo u ZONI 2 i
za vremensko razdoblje za koje je izdana.
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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 registriranih smještajnih jedinica na području općine Tribunj.
Naplata i preuzimanje turističke mjesečne karte obavlja se na blagajni Mjesnog poduzeća d.o.o. Cijena
povlaštene mjesečne karte iznosi 250,00 kn. U slučaju uzimanja magnetske kartice za pristup zatvorenim
parkiralištima (Centralni parking i „Borići“), magnetska kartica se plaća 20,00 kn jednokratno i trajno je u Vašem
vlasništvu. Korisnici koji su protekle parkirališne sezone kupili magnetsku karticu mogu je ponovno koristiti ove
sezone!

POVLAŠTENA MJESEČNA RADNA PARKIRALIŠNA KARTA
Povlaštena mjesečna radna parkirališna karta vrijedi u parkirališnoj ZONI 2 i za vremensko razdoblje za koje
je izdana, osim na izdvojenom dijelu Centralnog parkinga gdje je parkiranje moguće samo sa jednosatnom ili
višesatnom parkirališnom kartom.
Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima fizička osoba zaposlena u pravnoj osobi koja ima sjedište ili
izdvojenu poslovnu jedinicu na području općine Tribunj, što dokazuje valjanom dokumentacijom (Ugovor o radu).
Naplata i preuzimanje povlaštene mjesečne radne karte obavlja se na blagajni Mjesnog poduzeća d.o.o.
Cijena povlaštene mjesečne radne karte iznosi 100,00 kn. U slučaju uzimanja magnetske kartice za pristup
zatvorenim parkiralištima (Centralni parking i „Borići“), magnetska kartica se plaća 20,00 kn jednokratno i trajno je
u Vašem vlasništvu. Korisnici koji su protekle parkirališne sezone kupili magnetsku karticu mogu je ponovno koristiti
ove sezone!

MJESEČNA PARKIRALIŠNA KARTA UZ REZERVACIJU MJESTA
Mjesečna parkirališna karta uz rezervaciju mjesta vrijedi u ZONI 1 i ZONI 2 za vremensko razdoblje za koje
je izdana, a izdaje se za cijelu sezonu i plaća jednokratno.
Pravo na mjesečnu parkirališnu kartu uz rezervaciju mjesta ima pravna ili fizička osoba obrtnik koja:
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- 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,
- vlasnik 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.
Cijene mjesečne parkirališne karte uz rezervaciju mjesta za korištenje privremenih javnih parkirališta s
naplatom je :
- u ZONI 1, na području Trg Pijaca - 600,00 kuna,
- u ZONI 2, na području ulica Podvrh i Kornatske - 300,00 kuna,
- u ZONI 2, na području Ulica Varoš i Put Male Gospe - 200,00 kuna,
- u ZONI 2, na području Tržnice Tribunj – 200,00 kuna,
- u ZONI 2, parkiralište između Ribarske ulice i šetnice uz more – 150,00 kuna za fizičku osobu stanara
poluotoka i stare jezgre Tribunja i kontaktnog područja,
-u ZONI 2, parkiralište između Ribarske ulice i šetnice uz more - 250,00 kuna za fizičku osobu vlasnika kuće
za odmor odnosno vikendice na poluotoku u Tribunju,
-u ZONI 2, parkiralište između Ribarske ulice i šetnice uz more - 400,00 kuna za pravnu osobu,
-u ZONI 2, na području Jurjevgradske ulice - 200,00 kuna za fizičke osobe, odnosno 300,00 kuna za pravne
osobe.
Naplata i preuzimanje mjesečne parkirališne karte uz rezervaciju mjesta obavlja se na Mjesnog poduzeća
d.o.o. Cijena povlaštene mjesečne karte mijenja se ovisno o zoni parkiranja te ulici u kojoj se parking čuvar nalazi.
Povlaštena mjesečna parkirališna karta uz rezervaciju plaća se jednokatno u cijelosti za cijelu sezonu. Nakon uplate
Mjesno poduzeće d.o.o. dužno je svakoj osobi uručiti ključeve za parking čuvara.

PLAĆANJE
Zahtjev i uplate za sve vrste povlaštenih mjesečnih karata (stanarske, turističke i radne) kao i za povlaštene
mjesečne karte s rezervacijom parkirnog mjesta po ulicama preuzimaju se na blagajni Mjesnog poduzeća d.o.o.,
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Zamalin 22, 22212 Tribunj, od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 15:00 sati počevši od utorka 1. lipnja
2021.
Izuzetno, prodaja mjesečnih parkirališnih karata uz rezervaciju mjesta po ulicama počinje 24. svibnja 2021.
godine.
Za nove korisnike parkirnih usluga ispunjeni Zahtjevi dostavljaju se na blagajnu Mjesnog poduzeća d.o.o., Zamalin
22,22212 Tribunj.
Uz ispunjeni Zahtjev potrebno je dostaviti
1.

Osobnu iskaznicu ili uvjerenje Ministarstva unutarnjih poslova o adresi stanovanja (samo za fizičke osobe),

2.

Dokaz o godišnjoj/sezonskoj prijavi u sustav eVisitor (za vlasnike vikend objekata na području općine
Tribunj),

3.

Kopiju izvatka iz sudskog registra, ili obrtnicu (samo za pravne osobe, fizička osoba obrtnik),

4.

Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koje izdaje Ured državne uprave u
Šibensko-kninskoj županiji (za turističke iznajmljivače),

5.

Prometnu dozvolu.

S poštovanjem,

U Tribunju 24. svibnja 2021.

Direktorica
Sanda Novković mag. ing. agr.
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