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CJENIK PARKIRALIŠNIH KARATA  

 
BR. VRSTA KARTE UVJETI CIJENA 

 

PARKIRALIŠNE 
KARTE ZA 

FIZIČKE OSOBE 

1. Mjesečna karta 

 

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

250,00 kn 

2. Tjedna karta 

 

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

100,00 kn 

3. Satna karta 

 

 

- karta se kupuje na 

parkirališnim aparatima  

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 

4. 
Satna karta putem 

SMS – a 

 

- 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 NAPOMENA – pri kupnji parkirališne karte obvezni ste priložiti: prometnu dozvolu ili knjižicu vozila, osobnu 

iskaznicu te bilo koji dokument što sadrži OIB 

 

POVLAŠTENE 
PARKIRALIŠNE 

KARTE ZA 

FIZIČKE OSOBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Mjesečna karta za 
osobe koje žive na 

području  
Općine Murter-

Kornati 

- namijenjena osobama koje 

imaju prebivalište na području 
O.M.K. 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  

100,00 kn 

6. 

Godišnja karta za 
osobe koje žive na 

području  
Općine Murter-

Kornati 

- namijenjena osobama koje 

imaju prebivalište na području 
O.M.K. 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  

500,00 kn 

    



  

 

 

 

7. 

 

 

Mjesečna karta za 
osobe koje 

posjeduju kuće za 
odmor na području 

Općine Murter-
Kornati 

 

- namijenjena osobama koje 

posjeduju kuće za odmor 2  na 

području Općine Murter-

Kornati 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  

 

 

 

 

 

 

200,00 kn 

8. 
Mjesečna karta za 

iznajmljivače 

 

- namijenjena iznajmljivačima 
na području Općine Murter-
Kornati, te ju može kupiti 
isključivo iznajmljivač 
registriran u TZ Murter-

Kornati 

- 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 

 

250,00 kn 

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 

 

2 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 Murter-
Kornati 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 Murter-
Kornati što se dokazuje 
izvatkom iz sudskog registra 

ili obrtnicom 

 

- vozilo mora biti registrirano 

na ime pravne osobe, što 
dokazuje prometnom 

dozvolom ili knjižicom vozila 

Za Zelenu tržnicu 
Centar 1.250,00 kn  

   Za 2. Zonu 875,00kn 

 

PARKIRALIŠNA 
KARTA ZA 

OSOBE S 

INVALIDITETOM 10. 
Karta za osobe s 

invaliditetom 

 

- namijenjena osobama s 

invaliditetom te se može dobiti 
uz predočenje invalidske 
iskaznice koju izdaje 

Ministarstvo pomorstva, 

prometa i infrastrukture 

 

 

Ne plaća se 

 

 

 

 

 

 

Sve cijene izražene su s PDV-om. 

Ovaj cjenik primjenjuje se od 01.05.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


