
Temeljem članka 7. Općih uvjeta o korištenju javnih parkirališta s naplatom na području Općine Tisno 
od 27. travnja 2020. g. podnosim  

ZAHTJEV 
ZA IZDAVANJE PARKIRALIŠNE KARTE – POVLAŠTENA 

   

PODACI O VRSTI KARTE 
 KOLIČINA 

(broj mjeseci) 

Vrsta zahtjevane karte: 
(zaokružiti)  

 

1.   Mjesečna karta za osobe koje žive na   
       području Općine Tisno 
 

2.   Sezonska mjesečna za  osobe koje žive     
       na  području Općine Tisno 

 
 
 

Ne upisuje 
se 

 

3.   Mjesečna karta za vlasnike kuće za   odmor   
      na području Općine Tisno 
  

    
 

 

4.   Mjesečna karta za iznajmljivače – KOMADA: ______ 
 

 

 

5.   Mjesečna karta za osobe kojima je mjesto   
      rada na području Općine Tisno 
 

 

 

6.   Mjesečna karta za pravne osobe 
 

 

Vrijedi od datuma: 
(upisati datum od kojeg želite kupiti 

kartu)  

 

PODACI O KORISNIKU USLUGE  

Ime i prezime, OIB:  

Adresa prebivališta: 
(ulica, kućni broj, mjesto) 

 

Država:  

PODACI O VOZILU  

Registarska oznaka:  
(za koju se traži karta) 

 

 

Podnošenjem ovog zahtjeva potvrđujem pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su navedeni podaci točni.  
 

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, podnošenjem Zahtjeva za izdavanje povlaštene parkirališne karte dobrovoljno 
dajem na uvid originalne dokumente s osobnim podacima te dajem izričitu suglasnost tvrtki Ježinac d.o.o. da poduzme sve 
radnje, uključujući fotokopiranje nužnih podataka iz originalnih dokumenata, isključivo u svrhu izdavanja povlaštene 
parkirališne karte.  
 

Fotokopiranje nužnih podataka iz dokumentacije podrazumijeva fotokopiranje osobne iskaznice (prednja i zadnja strana – 
bez osobne fotografije), fotokopiranje prometne dozvole (prednja strana i strana „Podaci o vlasniku vozila“ te u slučaju 
leasing vozila strana „Korisnik leasinga“ ) te ostalih dokumenata nužnih za izdavanje povlaštene parkirne karte, a sukladno 
Čl. 7. Općih uvjeta o korištenju javnih parkirališta s naplatom na području Općine Tisno. 
 

Ježinac d.o.o. obvezuje se da će zaprimljene podatke koristiti isključivo u svrhu izdavanja povlaštene parkirališne karte, a 
prikupljenu dokumentaciju u svrhu arhiviranja dokumentacije temeljem kojih je izdana povlaštena parkirališna karta.  
 

Ukoliko podnositelj zahtjeva za izdavanje  povlaštene parkirališne karte obične uskrati dati originalne dokumente na uvid te 
uskrati mogućnost fotokopiranja nužnih podataka iz istih, Ježinac d.o.o. zadržava pravo uskrate izdavanja povlaštene 
parkirališne karte 
 



MJESTO I DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA POTPIS 

 
 
U Tisnom, _________________________ godine 
 
 

________________________________________ 

 
 
 
Dokazi - fotokopije:  
 

1. ________________________________ 
 

2. ________________________________ 
 

3. ________________________________ 
 
 
 
 


