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NAPLATA PARKINGA NA PODRUČJU OPĆINE TRIBUNJ

Često postavljana pitanja


















1. Što je dnevna parkirna karta?
2. Kako i u kojem roku platiti dnevnu kartu?
3. Oglušivanje na plaćanje dnevne karte?
4. Može li se kupiti parkirna karta za kraći vremenski period?
5. Kupnja satne parkirne karte putem mobitela?
6. Vrijeme naplate parkinga na parkiralištima koja nisu rampom regulirana?
7. Postoji li vremensko ograničenje parkiranja?
8. Parkirao sam automobil na označeno parkiralište, ali u blizini ne vidim
automat, nema kontrolora i nemam mobitel. Kako platiti parking?
9. Ubacio sam novac, a automat ne izdaje potvrdu. Kome se obratiti?
10. Gdje mogu kupiti parkirnu kartu za parkirališta koja nisu rampom regulirana?
11. Kazne za nepropisno parkiranje (MUP, prometni redar)?
12. Povlaštene karte za fizičke osobe, tko i kako ih može dobiti?
13. Povlaštene karte za pravne osobe, tko i kako ih može dobiti?
14. Postoje li mjesta za osobe s invaliditetom?
15. Snosi li Mjesno poduzeće d.o.o. odgovornost za oštećenja nastala na vozilu za
vrijeme parkiranja?
16. Kamo idu i kako se koriste sredstva od naplate parkinga?
17. Platio sam parking i unutar plaćenog vremena premještam se s parkinga na
parking. Trebam li platiti ponovo?

1. Što je dnevna parkirna karta?
Za korištenje javnih parkirališta s naplatom na plažama Zamalin, Bristak i Sovlja te kod
Tržnice Tribunj koristi se dnevna parkirališna karta. Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na
javnom parkiralištu s naplatom vozač, odnosno vlasnik vozila, sklapa s Mjesnim poduzećem
d.o.o. Tribunj ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom uz korištenje dnevne
parkirališne karte. Dnevna parkirališna karta vrijedi za parkirališnu zonu i za vremensko
razdoblje za koju je izdana i vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena u prvom slijedećem
danu u kojem se naplaćuje parkiranje.
2. Kako i u kojem roku platiti dnevnu kartu?
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Naplata dnevne karte obavlja se plaćanjem preko parkirnog automata postavljenog na području
zone koja obuhvaća korištenje dnevne parkirne karte. Također, dnevna karta može se kupiti
neposredno na parkiralištu od osobe ovlaštene za nadzor nad parkiranjem. Naplata dnevne
karte na blagajni Organizatora parkiranja podrazumijeva naplatu dnevne karte u prostorijama
Mjesnog poduzeća d.o.o. na adresi Badnje bb (zgrada Općine).
3. Oglušivanje na plaćanje dnevne karte?
Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom parkira, a ne plati parkirališnu kartu dužan je u
roku 8 dana platiti iznos kazne koja je određena u visini dnevne karte. Ako korisnik javnog
parkirališta s naplatom ne plati u danim rokovima, Mjesno poduzeće d.o.o. pokrenut će protiv
njega, a u svoje ime i za svoj račun, sudski postupak.
4. Može li se kupiti parkirna karta za kraći vremenski period?
Za korištenje javnih parkirališta s naplatom po povoljnijim uvjetima koristi se jednosatna ili
višesatna parkirališna karta bez primjene vremenski ograničenog trajanja parkiranja. Satna
karta vrijedi za parkirališnu zonu i za vremensko razdoblje za koju je izdana. Satne i višesatne
karte mogu se kupiti na svim parkirnim automatima u zonama naplate parkirališta.
5. Kupnja satne parkirne karte putem mobitela?
Na području općine Tribunj još nije uvedena mogućnost naplate parkirne karte preko mobitela.
6. Vrijeme naplate parkinga na parkiralištima koja nisu rampom regulirana?
Naknada za parkiranje na parkiralištu Trg Pijaca (ispred župne crkve) te na parkiralištu uz
Tržnicu Tribunj naplaćuje se od ponedjeljka do nedjelje u vremenu od 7:00h do 23:00 h.
Naknada za parkiranje na parkiralištima plaža Bristak, Zamalin i Sovlja naplaćuje se od
ponedjeljka do nedjelje od 10:00 h do 18:00 h.
7. Postoji li vremensko ograničenje parkiranja?
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Na područjima označenim kao parkirne zone u općini Tribunj nema vremenskog ograničenja
parkiranja, osim na parkiralištu Trg Pijaca iznimno u vremenu kad se održavaju fešte i drugi
turistički događaji.
8. Parkirao sam automobil, ali u blizini ne vidim automat, nema kontrolora i nemam
mobitel. Kako platiti parking?
Parkirni automat se nalazi u blizini. Napravite par koraka kako biste ga ugledali.
9. Ubacio sam novac, a automat ne izdaje potvrdu. Kome se obratiti?
Obratite se najbližem kontroloru ili dođite u naše prostorije koje se nalaze na katu zgrade
Općine Tribunj. U slučaju da nije uredovno vrijeme, brojevi dežurnih kontrolora izvješeni su
na naplatnoj kućici centralnog zatvorenog parkinga u Tribunju (ispred Konzuma).
10. Gdje mogu kupiti parkirnu kartu za parkirališta koja nisu rampom regulirana?
Parkirnu kartu možete kupiti na parkirnim automatima te kod kontrolora. Uz to, dnevnu ili
višednevnu kartu iznimno možete kupiti u uredu Mjesnog poduzeća d.o.o. (na prvom katu
zgrade Općine Tribunj). Kartu morate nabaviti najkasnije 10 minuta po dolasku na parkirno
mjesto.
11. Kazne za nepropisno parkiranje (MUP, prometni redar)?
Na kazne izdane od strane MUP-a ili prometnog redara Općine Tribunj te vozila koja premjesti
pauk-služba nemamo nikakvog utjecaja.
12. Povlaštene karte za fizičke osobe, tko i kako ih može dobiti?
Povlaštene mjesečne karte mogu kupiti isključivo stanovnici i vlasnici vikend-objekata na
području općine Tribunj. Isti ne smiju imati nepodmirenih obveza prema Mjesnom poduzeću
d.o.o. i Općini Tribunj.
Cijena mjesečne povlaštene karte za fizičku osobu je 80 kuna.
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13. Povlaštene karte za pravne osobe, tko i kako ih može dobiti?
Povlaštene mjesečne karte za pojedina parkirna područja mogu kupiti pravne osobe i
iznajmljivači privatnog smještaja s područja općine Tribunj. Isti ne smiju imati nepodmirenih
obveza prema Mjesnom poduzeću d.o.o. i Općini Tribunj.
Cijena mjesečne povlaštene karte za pravne osobe je 220 kuna.
14. Postoje li mjesta za osobe s invaliditetom?
Da, na parkirališnim površinama na Trgu Pijaca i na centralnom zatvorenom parkingu
horizontalnom i vertikalnom signalizacijom određen je broj parkirališnih mjesta za osobe s
invaliditetom. Na Trgu Pijaca besplatno parkiranje ograničeno je na maksimalno 2 sata.
15. Snosi li Mjesno poduzeće d.o.o. odgovornost za oštećenja nastala na vozilu za vrijeme
parkiranja?
Ne. Kad bi mi snosili odgovornost za oštećenje na parkiranim vozilima, onda bi naknada za
korištenje parkirališta bila daleko veća.
16. Kamo idu i kako se koriste sredstva od naplate parkinga?
Sredstva od naplate parkinga koriste se za opremanje, redovno održavanje i kontrolu parkiranja
na parkiralištima u općini Tribunj.
17. Platio sam parking i unutar plaćenog vremena premještam se s parkinga na parking.
Trebam li platiti ponovo?
Ne u slučaju da se premještate s otvorenih parkirališta na kojima se naplata vrši preko
automata.
Da, ako se radi o premještanju na zatvoreni centralni parking ili premještanju sa zatvorenog
centralnog parkinga.
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