Tel: 022/ 436-521
Fax: 022/436-536
www.murtela-murter.hr
info@murtela-murter.hr
OIB: 74557241266

CJENIK PARKIRALIŠNIH KARATA

PARKIRALIŠNE
KARTE ZA
FIZIČKE OSOBE

BR.

VRSTA KARTE

1.

Mjesečna karta

2.

Tjedna karta

3.

Satna karta

4.

Satna karta putem
SMS – a

UVJETI

CIJENA

- kartu može kupiti bilo koja
osoba uz predočenje dokumenata
navedenih u napomeni 1

250,00 kn

- kartu može kupiti bilo koja
osoba uz predočenja dokumenata
navedenih u napomeni 1

100,00 kn

- karta se kupuje na
parkirališnim aparatima

- slanjem sms – a koji sadrži
registraciju vozila
(npr.ST123BN) na broj 708225
za 1.Zonu ili 708226 za 2. Zonu,
plaća se sat parkiranja

1. ZONA –
01.05.-30.09. 8,00 kn
01.10.-30.04. 4,00 kn
2. ZONA –
01.05.-30.09. 6,00 kn
01.10.-30.04.-3,00 kn
1. ZONA –
01.05.-30.09. 8,00 kn
01.10.-30.04. 4,00 kn
2. ZONA –
01.05.-30.09. 6,00 kn
01.10.-30.04.-3,00 kn

NAPOMENA – pri kupnji parkirališne karte obvezni ste priložiti: prometnu dozvolu ili knjižicu vozila, osobnu
iskaznicu te bilo koji dokument što sadrži OIB
- namijenjena osobama koje
POVLAŠTENE
imaju prebivalište na području
PARKIRALIŠNE
O.M.K. uz predočenje
KARTE ZA
Mjesečna karta za dokumenata navedenih u
FIZIČKE OSOBE
osobe koje žive na napomeni 1
5.
100,00 kn
- vozilo za koje se kupuje
području
parkirališna karta mora biti
Općine Murterregistrirano na ime osobe koja
Kornati
kupuje kartu što se dokazuje
prometnom dozvolom ili
knjižicom vozila
- namijenjena osobama koje
imaju prebivalište na području
O.M.K. uz predočenje
Godišnja karta za
dokumenata navedenih u
osobe koje žive na napomeni 1
području
6.
500,00 kn
- vozilo za koje se kupuje
Općine Murterparkirališna karta mora biti
Kornati
registrirano na ime osobe koja
kupuje kartu što se dokazuje
prometnom dozvolom ili
knjižicom vozila
1

7.

2

Mjesečna karta za
osobe koje
posjeduju kuće za
odmor na području
Općine MurterKornati

- namijenjena osobama koje
posjeduju kuće za odmor 2 na
području Općine MurterKornati u kojoj privremeno
boravi uz predočenje
dokumenata navedenih u
napomeni 1
- vozilo za koje se kupuje
parkirališna karta mora biti
registrirano na ime osobe koja
kupuje kartu što se dokazuje
prometnom dozvolom ili
knjižicom vozila

8.

Mjesečna karta za
iznajmljivače

- namijenjena iznajmljivačima
na području Općine MurterKornati, te ju može kupiti
isključivo iznajmljivač
registriran u TZ MurterKornati
- ukoliko se ime iznajmljivača
ne nalazi na listi iznajmljivača
u TZ-u, karta se može kupiti
uz predočenje rješenja za
obavljanje ugostiteljskih
usluga u domaćinstvu, koje
izdaje Ured državne uprave u
Šibensko-kninskoj županiji
- karta se izdaje na ime te nije
vezana za registraciju
automobila 3

8.

Mjesečna karta za
osobe kojima je
mjesto rada na
području Općine
Murter-Kornati

- namijenjena osobama kojima
je mjesto rada na području
Općine Murter-Kornati što
dokazuju potvrdom izdanom
od strane poslodavca, ne
starijom od mjesec dana

200,00 kn

250,00 kn

200,00 kn

NAPOMENA – kuća za odmor je svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

3
NAPOMENA – karta se izdaje na ime apartmana, vlasnika i sl. npr. Apartmani More (1) te ju je obvezno
istaknuti na vidljivom mjestu.

POVLAŠTENE
PARKIRALIŠNE
KARTE ZA
PRAVNE OSOBE

9.

Mjesečna karta za
pravne osobe

- namijenjena pravnim
osobama koje imaju sjedište
na području Općine MurterKornati što se dokazuje
izvatkom iz sudskog registra
ili obrtnicom
- vozilo mora biti registrirano
na ime pravne osobe, što
dokazuje prometnom
dozvolom ili knjižicom vozila

250,00 kn

POVLAŠTENE
PARKIRALIŠNE
KARTE ZA
PRAVNE OSOBE

10.

Godišnja karta za
pravne osobe

- namijenjena pravnim
osobama koje imaju sjedište
na području Općine MurterKornati što se dokazuje
izvatkom iz sudskog registra
ili obrtnicom

Za Zelenu tržnicu
Centar 1.250,00 kn
Za 2. Zonu 875,00kn

- vozilo mora biti registrirano
na ime pravne osobe, što
dokazuje prometnom
dozvolom ili knjižicom vozila
PARKIRALIŠNA
KARTA ZA
OSOBE S
INVALIDITETOM

10.

Karta za osobe s
invaliditetom

Sve cijene izražene su s PDV-om.
Ovaj cjenik primjenjuje se od 01.05.2018.

- namijenjena osobama s
invaliditetom te se može dobiti
uz predočenje invalidske
iskaznice koju izdaje
Ministarstvo pomorstva,
prometa i infrastrukture

Ne plaća se

Na temelju Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (''Službeni vjesnik Općine Murter Kornati'' 3/18),
Murtela d.o.o., iz Murtera, uz suglasnost načelnika Općine Murter-Kornati dana 03. travnja 2018. godine donosi:

Opće uvjete korištenja javnih parkirališta s naplatom na području Općine MurterKornati
Ovim se uvjetima određuju parkirališne zone, vremensko ograničenje i trajanje parkiranja naplate
parkiranja, cijena parkirališnih karata i način korištenja povlaštenih karata na javnim parkiralištima s naplatom
na području Općine Murter-Kornati.
Parking se na području Općine Murter-Kornati naplaćuje cijelu godinu. Ljetni period naplate vrši se u
vremenu od 01. svibnja pa do 30. rujna tekuće godine , a zimski period naplate vrši se od 01. listopada do
30.travnja tekuće godine.
Parking je organiziran i naplaćuje se u 2 zone:
1.
Murter

zona (crvena) obuhvaća područja:
Obala murterskih škoja

m – Parking broj: 708225 - cijena 1 sata u periodu od 01.05.-30.09. 8,00 kn
cijena 1 sata u periodu od 01.10.-30.04. 4,00 kn
Murter
Zelena tržnica Centar
Naplata parkinga cijelu godinu samo uz poslovnu povlaštenu parkirnu kartu:
- godišnja poslovna povlaštena parkirna karta po cijeni od 1.000,00 kn + PDV
- mjesečna poslovna povlaštena karta po cijeni od 200,00 kn + PDV
2.
Murter

zona (žuta) obuhvaća područja:
Butina 2, Butina 3, Butina 4., Put Gradine, Luke, Sabuni, Put Jersan, Put škole, ul. Don
Lovre Karamara i ul. Don Nike Plančića

m – Parking broj: 708226 - cijena 1 sata u periodu od 01.05.-30.09. 6,00 kn
cijena 1 sata u periodu od 01.10.-30.04. 3,00 kn
Vrijeme u kojem se vrši naplata parkiranja na području Općine Murter-Kornati (1. i 2. Zona) u ljetnom
periodu naplate je od 07:00 h do 23:00 h svaki dan, dok je u zimskom periodu naplate vrijeme naplate svaki dan
od 07:00 do 21:00 osim nedjelje i blagdana. Vrijeme trajanja parkiranja je ograničeno u 1. zoni na dva sata
zadržavanja , na Zelenoj tržnici Centar zadržavanje je do 17:00 sati dok u 2. zoni nije ograničeno zadržavanje.
Povlaštena parkirna karta vrijedi u 2. Zoni u mjestu Murter.
Cijena dnevne parkirališne karte (DPK) na području Općine Murter-Kornati iznosi 80,00 kn (slovima:osamdeset
kuna) i vrijedi od trenutka izdavanja 24 sata.
Parkirna karta za fizičke osobe ili povlaštena parkirna karta (za fizičke ili pravne osobe) mora sadržavati
sljedeće podatke:
(1) ime i prezime korisnika PPK , (2) adresu prebivališta korisnika, (3) OIB korisnika, (4) registraciju vozila za
koje se izdaje PPK te (5) vrijeme trajanja PPK.
Uz svaku izdanu parkirnu kartu organizator parkiranja korisnicima će izdati karticu sa istaknutim
registracijskim brojem vozila za kojeg je izdana parkirna karta te vremenom do kada vrijedi parkirna karta, a
ukoliko se radi o iznajmljivaču sa imenom i prezimenom iznajmljivača ili nazivom apartmana, te vremenom
trajanja parkirne karte.
Parkirne karte: (1) satne kupljene na parkirnom aparatu, (2) tjedne, (3) mjesečne, (4) godišnje potrebno
je istaknuti na vidljivom mjestu u vozilu.
Murter, 03. travnja 2018. godine
Urbroj: 50/2018
OPĆINA MURTER-KORNATI
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Toni Turčinov

MURTELA D.O.O.
Direktor
Petar Ježina

