
 
 

 

UVJETI I NAČIN KORIŠTENJA PROPUSNICE 
 

 

1. TD Baška d.o.o., Palada 88, Baška, OIB: 82947171108 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) zadržava pravo izmjene uvjeta 

korištenja propusnice i blokiranja propusnice zbog povrede Odluke o uređenju prometa na području Općine Baška 

(u daljnjem tekstu: Odluka) - („Službene novine“ Primorsko-goranske županije, broj 16/11). 
 

2. Vlasnikom propusnice može postati osoba, koja udovoljava uvjetima propisanim Odlukom, te ispuni Zahtjev za 

izdavanje propusnice sa vjerodostojnim podacima, na temelju kojih Izdavatelj dodjeljuje uvjete u pogledu 

vremena i trajanja dozvoljenog boravaka u zoni ograničenog dvosmjernog prometa. Izdavatelj se obvezuje 

prilikom preuzimanja propusnice pismeno informirati korisnika o propisanim uvjetima prometovanja u zoni 

ograničenog dvosmjernog prometa. 
 

3. Potpisom Zahtjeva korisnik prihvaća uvjete i pravila propisanih Odlukom. Osobni podaci korisnika koristiti će se 

isključivo za potrebe izdavanja propusnice i te se u druge svrhe neće koristiti, sukladno odredbama Zakona o 

zaštiti osobnih podataka.  

Izrada propusnice naplaćuje se 70,00 kn, a ista će biti aktivirana unutar 24 sata od sata izdavanja.  
 

4. Propusnica vrijedi samo za vozilo na koje je izdana, a vozač koji koristi vozilo dužan je pridržavati se zakonskih, 

podzakonskih i općinskih akata koji uređuju promet i parkiranje u zoni dvosmjernog prometa. 

Valjanost propusnice je vezana na valjanosti prometne dozvole vozila za koje je izdana. Korisnik je dužan nakon 

isteka prometne dozvole vozila Izdavatelju dostaviti presliku obnovljene dozvole, radi produženja valjanosti 

propusnice.  

Korisnik je također dužan prijaviti svaku promjenu osobnih podataka ili vozila. 
 

5. Svaka zlouporaba propusnice se kažnjava oduzimanjem iste. Svako uklanjanje fizičke prepreke radi propuštanja 

korisnika naplatiti će se 200,00 kn. Po dostavljenom dokazu o uplati, propusnica će se aktivirati unutar 24 sata. 

Korisnik je dužan gubitak propusnice prijaviti Izdavatelju. Izdavanje nove propusnice zbog oštećenja ili gubitka se 

naplaćuje. 
 

6. Izdavatelj ni na koji način i ni u kojem obliku ne odgovara za štete nastale tijekom korištenja propusnice i 

prometovanja u zoni ograničenog dvosmjernog prometa. 
 

7. Propusnica se koristi na način da se prilikom dolaska vozila na ulazni ili izlazni terminal zone ograničenog 

dvosmjernog prometa prisloni na panel sa lijeve strane vozila, pri čemu se pilomat spušta. Siguran prolaz je samo 

kada je na semaforu upaljeno zeleno svijetlo. 
 

8. Prilikom ulaza/izlaza, bez obzira da li je pilomat podignut ili spušten, korisnik propusnice je dužan očitati 

propusnicu na panelu kako bi sustav očitao ulaz/izlaz vozila. 
 

9. Pohvale, prijedloge, pritužbe ili primjedbe slati na e-mail adresu info@tdbaska.hr. Izdavatelj se obvezuje da će u 

roku 30 dana odgovoriti na pristigle e-mailove vezane za ulazak u zonu ograničenog dvosmjernog prometa.  
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