Na temelju odredaba članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na
cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10 i 74/11, 80/13, 158/13 i 92/14), odredbe članka 65.
Statuta Grada Rovinja-Rovigno (»Službeni glasnik Grada Rovinja - Rovigno« broj 4/09 i 3/13), uz
prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova Broj:511-08-05-30/25-2015.MO. od 18. svibnja
2015. godine, Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno na svojoj sjednici održanoj dana 24. lipnja
2015.g., donosi
ODLUKU
o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima grada
Rovinja-Rovigno
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se odlukom određuju javne parkirališne površine na kojima se vrši naplata, organizacija i
način naplate parkiranja, parkirališne zone i područja parkirališnih zona, vrste parkirnih karata i način
njihova korištenja, vremensko ograničenje trajanja parkiranja i cijene parkirnih karata, uvjeti za
stjecanje i korištenje povlaštene parkirališne karte te nadzor nad parkiranjem vozila na području Grada
Rovinja- Rovigno.
Članak 2.
U smislu ove Odluke:
- javna parkirališna površina je površina namijenjena parkiranju vozila koja je uređena kao vanjsko
ulično (otvoreno) parkiralište ili zasebno izdvojeno (zatvoreno) parkiralište;
- javno parkiralište s naplatom (u daljnjem tekstu: „javno parkiralište") je uređena i propisno označena
ulična ili izdvojena površina na kojoj je uvedena naplata parkiranja i koja je označena odgovarajućom
prometnom signalizacijom te informacijom o parkirališnoj zoni, cijenama parkiranja ovisno o vremenu
parkiranja kao i načinu plaćanja parkiranja;
- parkirališno mjesto je dio javne parkirališne površine namijenjene parkiranju jednog vozila i
označeno odgovarajućom prometnom signalizacijom;
- parkirališna zona je dio javne parkirališne površine na kojoj je uvedena naplata u određenom dijelu
Grada Rovinja-Rovigno;
- korisnik javnog parkirališta (u daljnjem tekstu „korisnik") je osoba za koju je člankom 4. stavcima 3. i
4. ove Odluke određeno da se smatra korisnikom;
- upravitelj parkiranja je pravna osoba koja obavlja tehničke i organizacijske poslove, naplatu i nadzor
nad parkiranjem vozila, održavanje i čišćenje te druge poslove na javnim parkiralištima s naplatom.
Članak 3.
Poslove upravitelja parkiranja iz članka 2. alineja 6. ove Odluke obavlja trgovačko društvo
Komunalni servis d.o.o. Rovinj, Trg na Lokvi 3A, trgovačko društvo u većinskom vlasništvu Grada
Rovinja-Rovigno, OIB 22751868617, (u daljnjem tekstu: „upravitelj parkiranja") u skladu s ovlastima iz
ove Odluke te svim zakonskim propisima koji uređuju obavljanje navedenih poslova.
Članak 4.
Ako ovom Odlukom nije drugačije određeno, parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s
naplatom korisnik javnog parkirališta sklapa s upraviteljem parkiranja ugovor o korištenju javnim
parkiralištem s naplatom, prihvaćajući opće uvjete ugovora o korištenju javnim parkiralištima s
naplatom propisane ovom Odlukom.
Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka isključuje se čuvanje vozila te odgovornost za nestanak,
uništenje ili oštećenje vozila, osim ako zakonom nije drugačije propisano.
Korisnikom usluge parkiranja smatra se vlasnik ili korisnik vozila koji koristi javno parkiralište s
naplatom, ili osoba koju on ovlasti da se vozilo parkira uz njegovu suglasnost i znanje.
Korisnikom usluge parkirališta koji podliježe plaćanju dnevne parkirne karte i korisnikom usluge
parkirališta koji podliježe plaćanju naknade za trošak povrede uvjeta parkiranja, u smislu ove Odluke,
smatra se vlasnik ili korisnik vozila koji je evidentiran u evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova,
prema registarskoj oznaci vozila.
Vlasnik ili korisnik vozila obvezan je ovlaštenoj osobi koja upravlja parkiralištem dati sve
potrebne podatke i dokaze o osobi koja podliježe plaćanju dnevne parkirne karte i/ili naknade za trošak
potvrde uvjeta parkiranja, a ukoliko to odbije ili ukoliko osoba ne plati, vlasnik ili korisnik vozila
prihvaćaju obvezu plaćanja dnevne parkirne karte i/ili naknade za trošak potvrde uvjeta parkiranja.

II. ORGANIZACIJA I NAČIN NAPLATE PARKIRANJA
Članak 5.
Javna parkirališta mogu biti stalna ili privremena, otvorena ili zatvorena, a po stupnju uređenja
mogu biti asfaltirana i neasfaltirana.
Stalna javna parkirališta su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje tijekom cijele
kalendarske godine.
Privremena javna parkirališta su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje u određenom
vremenskog periodu (sezonski), tijekom privremene regulacije prometa, organizacije prigodnih
manifestacija, priredbi i slično.
Otvorena parkirališta su parkirališta posebno označena propisanom horizontalnom i
vertikalnom signalizacijom na kolniku i na nerazvrstanim cestama u skladu s propisima o sigurnosti
prometa te tehničkom dokumentacijom.
Zatvorena javna parkirališta su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika, a označena su
propisanom vertikalnom i horizontalnom signalizacijom u skladu s ovom odlukom i prostorno su
definirana posebnim projektom.
Članak 6.
Parkiranjem na javnom parkiralištu korisnik i upravitelj parkiranja sklapaju ugovor o korištenju
parkirališnog mjesta s naplatom uz korištenje parkirališne karte čime korisnik parkirališta prihvaća opće
uvjete ugovora o korištenju parkirališta utvrđene ovom Odlukom.
Parkiranje na javnom parkiralištu s naplatom može biti s ograničenim ili neograničenim
vremenom trajanja parkiranja.
Parkiranjem na javnom parkiralištu s naplatom korisnik i upravitelj parkiranja sklapaju ugovor o
korištenju jednoga parkirališnog mjesta u trajanju od 30 minuta ili jednog sata.
Iznimno od stavka 3. ovoga članka, korisnik može sklopiti s upraviteljem parkiranja ugovor o
korištenju jednoga parkirališnog mjesta u trajanju duljem od jednog sata.
Članak 7.
Javna parkirališta moraju imati oznaku parkirališne zone, dopuštenog trajanja parkiranja,
vremena naplate parkiranja, visinu naknade za parkiranje i načinu naplate parkiranja.
Javna parkirališta s naplatom moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu s
propisima o sigurnosti prometa.
Članak 8.
Na javnim parkiralištima na posebno obilježenim mjestima rezerviranim za parkiranje vozila
osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom koje na vozilu imaju istaknut važeći znak pristupačnosti
prema odredbama važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama imaju pravo parkirati bez
plaćanja naknade.
Članak 9.
Za stanare u ulicama u kojima se naplaćuje parkiranje te za sve pravne i fizičke osobe
sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Rovinja-Rovigno i Istarske županije mogu
odobriti povlašteni uvjeti parkiranja.
Povlaštene uvjete parkiranja u pogledu ostvarivanja prava, načina korištenja (lokacije
kojima vrijede povlaštene karte), trajanja i cijenu određuje Gradonačelnik Grada Rovinja-Rovigno
prijedlog upravitelja parkiranja.
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III. PARKIRALIŠNE ZONE

Članak 10.
Zone za utvrđivanje visine naknade na otvorenim parkiralištima označene su kao zone 1, 2, 3 i

4.

Zone za utvrđivanje visine naknade na zatvorenim parkiralištima označene su kao zone Velika
Valdibora i Mala Valdibora.
Zona 1 obuhvaća sljedeće područje: Ulicu Matteo Benussi Cio, ulaz u Ulicu A. Ferri i Trg na
Lokvi.
Zona 2 obuhvaća sljedeće područje: Ulica Carducci, Istarska ul. (u dijelu od križanja sa ulicom
Vijenac b. Lorenzetto do križanja sa Ulicom Carducci), Fontera (pokraj DV i jaslica Neven), Vitomira
Širole Paje (ispod borova u dužini ogradnog zida HEP-a), Vijenac b. Lorenzetto, G. Paliaga, Obala A.
Negri i parkiralište Concetta.

Zona 3 obuhvaća sljedeće područje: Obala V. Nazora, Funtana, B. Brajković, Matteo Benussi
Cio, Istarska (kraj MUP-a i TDV Naridola), Carducci (na parkiralištu Gimnazije), Aleja R. Boškovića
(slijepi ogranak kraj ulaza u dvorište tvornice Mirna), Šetalište Vijeća Europe, plato Obale Nona i
parkiralište Boksiti.
Zona 4 obuhvaća sljedeće područje: Maistra Monvi, Lone, Monte Mulini.
Zona Velika Valdibora obuhvaća zatvoreno parkiralište Valdibora na Obala palih boraca.
Zona Mala Valdibora obuhvaća zatvoreno parkiralište Valdibora na Obali G. Paliage.
Oznaka za Zonu 1 je crvene boje, oznaka za Zonu 2 je žute boje, oznaka za Zonu 3 je plave
boje, oznaka za Zonu 4 je sive boje.
IV. VRSTE PARKIRALISNIH KARATA, NAČIN KORIŠTENJA I CIJENE
Članak 11.
Za korištenje javnih parkirališta korisnik mora imati valjanu parkirališnu kartu.
Valjana parkirališna karta je ona karta koja je plaćena za:
- parkirališnu zonu u kojoj se koristi usluga parkiranja;
- vrijeme korištenja parkiranja, odnosno za razdoblje na koje je sklopljen ugovor o korištenju javne
parkirališne površine;
- vozilo registarske oznake koja je ispisana na karti, kada se karta kupuje za određeno vozilo.
Članak 12.
Parkirališna karta se može izdati u materijaliziranom i nematerijaliziranom obliku.
Materijalizirana karta izdaje se na papiru ili drugom odgovarajućem mediju.
Nematerijalizirana karta izdaje se kao potvrda u elektroničkom obliku.
Članak 13.
Parkirališna karta izdaje se kao polusatna, satna i višesatna za određenu parkirališnu zonu ili
kao dnevna karta koja vrijedi za sve zone.
Dnevna parkirna karta vrijedi od trenutka izdavanja naloga za plaćanje dnevne parkirne karte,
od strane službenog kontrolora naplate parkiranja, do istog tog vremena u prvom slijedećem danu u
kojem se vrši naplata parkiranja.
Izgled i sadržaj parkirališnih karata za parkiranje na javnim parkiralištima određuje upravitelj
parkiranja.
Članak 14.
Korisnik javnog parkirališta može kupiti dnevnu kartu, na ovlaštenim prodajnim mjestima i na
blagajni upravitelja parkiranja, odnosno može je preuzeti s nalogom za plaćanje na javnom parkiralištu
od osobe koju ovlasti upravitelja parkiranja.
Naplata dnevne parkirne karte na ovlaštenim prodajnim mjestima ili na blagajni upravitelja
parkiranja podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje karte.
Naplata preko naloga za plaćanje dnevne parkirne karte podrazumijeva neposredno
preuzimanje dnevne parkirne karte na javnom parkiralištu od osobe koju ovlasti upravitelj parkiranja i
plaćanje dnevne karte do isteka vremena za koje vrijedi dnevna parkirna karta.
Članak 15.
Korisnik javnog parkirališta može kupiti polusatnu, satnu ili višesatnu kartu na parkirališnom
automatu, mobilnim telefonom, odnosno na ovlaštenim prodajnim mjestima (ParkPOS,WebPos i sl.) ili
na blagajni upravitelja parkiranja. Ista može biti izdana u materijaliziranom ili nematerijaliziranom
obliku, zavisno od mjesta na kojem je kupljena.
Naplata polusatne, satne i višesatne karte na parkirališnom automatu podrazumijeva
istodobno plaćanje i preuzimanje parkirališne karte u materijaliziranom obliku neposredno na javnom
parkiralištu na kojem se nalazi automat.
Naplata polusatne i satne karte mobilnim telefonom obavlja se elektronički. Za plaćeno
parkiranje koje je prihvaćeno i evidentirano u informacijskom sustavu upravitelja parkiranja izdaje se
nematerijalizirana parkirališna karta.
Naplata polusatne, satne, višesatne ili dnevne karte na ovlaštenim prodajnim mjestima
(ParkPOS,WebPos i sl.) podrazumijeva plaćanje parkirne karte na maloprodajnim mjestima (kiosk
operateri, turističke agencije, recepcije smještajnih objekata i sl.) i preuzimanje parkirališne karte u
nematerijaliziranom obliku.

Naplata polusatne, satne i višesatne karte na blagajni upravitelja parkiranja podrazumijev a
istodobno plaćanje i preuzimanje parkirališne karte u materijaliziranom obliku.
Članak 16.
Smatra se da je korisnik usluge parkiranja na parkiralištu pod naplatom sklopio ugovor o
parkiranju za cijeli dan u slučaju da:
- ne plati naknadu za uslugu parkiranja;
- ako vidljivo ne istakne kupljenu materijaliziranu parkirnu kartu s unutrašnje strane vjetrobranskog
stakla, a parkirnu kartu nije kupio niti u nematerijaliziranom obliku.
- prekorači vrijeme dopuštenog trajanja parkiranja.
U slučajevima iz stavka 1.ovog članka korisnik usluge parkiranja plaća dnevnu parkirnu kartu.
Pod dnevnom parkirnom kartom podrazumijeva se karta koja vrijedi od trenutka izdavanja naloga za
plaćanje dnevne karte od strane službenog kontrolora naplate parkiranja, do istog tog vremena u
prvom slijedećem danu u kojem se vrši naplata parkiranja.
Nalog za plaćanje dnevne parkirne karte izdaje osoba zadužena za nadzor naplate parkiranja i
ostavlja ga pod brisačem vjetrobrana vozila, odnosno na odgovarajući način pričvršćuje na vozilo.
Nalog za plaćanje dnevne parkirne karte dostavljen na način iz ovog stavka smatra se uredno
dostavljen te kasnije oštećenje ili uništenje naloga nema utjecaj na valjanost dostavljanja te ne odgađa
plaćanje.
Dnevna parkirna karta vrijedi od trenutka izdavanja naloga za plaćanje dnevne parkirne karte,
od strane službenog kontrolora naplate parkiranja, do istog tog vremena u prvom slijedećem danu u
kojem se vrši naplata parkiranja.
Korisnik vozila može uzastopno koristiti najviše dvije dnevne parkirne karte za isto parkirališno
mjesto.
Korisnik javnog parkirališta s naplatom dužan je postupiti po primljenom nalogu i platiti ga do
isteka vremena za koje vrijedi dnevna parkirna karta na žiro račun upravitelja, na njegovoj blagajni ili
ovlaštenoj osobi za nadzor parkiranja.
Članak 17.
Korisnik usluge parkirališta obvezan je vozilo parkirati sukladno obilježenoj prometnoj
signalizaciji i na način da koristi samo jedno parkirališno mjesto.
Ako korisnik usluge parkirališta ne koristi parkirališno mjesto sukladno obilježenoj prometnoj
signalizaciji ili zauzima dva ili više parkirališnih mjesta, neispunjenjem činidbe sukladno odredbama
ugovora o korištenju parkirališta čini povredu uvjeta parkiranja.
U slučaju iz stavka 2.ovog članka korisnik usluge parkirališta odgovoran je za povredu uvjeta
parkiranja te je upravitelju parkirališta obvezan platiti iznos stvarnog troška kojeg je proizveo
postupanjem protivno svojoj obvezi iz ugovora o korištenju parkirališta (dalje u tekstu: naknada za
trošak povrede uvjeta parkiranja).
Nalog za plaćanje naknade za trošak povrede uvjeta parkiranja izdaje osoba ovlaštena za
nadzor parkiranja, te ga ostavlja pod brisačem vjetrobrana vozila, odnosno ga na odgovarajući način
pričvršćuje na vozilo. Dostavljanje naloga na način iz prethodnog stavka ovog članka smatra se
urednim, te kasnije oštećenje ili uništenje naloga nema utjecaj na valjanost dostavljanja te ne odgađa
plaćanje .
Korisnik javnog parkirališta s naplatom dužan je postupiti po primljenom nalogu i platiti ga do
isteka vremena za predviđeno plaćanje troška povrede uvjeta parkiranja na žiro račun upravitelja, na
njegovoj blagajni ili ovlaštenoj osobi za nadzor parkiranja.
Članak 18.
Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne postupi u roku, upravitelj će ga upozoriti na
neizvršenu obvezu slanjem Opomene na kućnu adresu. Uz opomenu se u prilogu šalje i nalog za
plaćanje.
Ako korisnik parkiranja ne podmiri obveze iz stavka 1. ovoga članka u danim rokovima,
upravitelj parkiranja pokrenut će protiv njega, a u svoje ime i za svoj račun postupak prisilne naplate
pred nadležnim tijelom.
Članak 19.
Upravitelj pakiranja može vozilo premjestiti na odgovarajuću lokaciju o trošku vlasnika ili
korisnika vozila ako isti ne plati dnevnu parkirnu kartu i/ili naknadu za trošak povrede uvjeta parkiranju
prvi slijedeći dan nakon isteka dviju uzastopnih dnevnih parkirnih karti odnosno do isteka roka za
plaćanje dviju naknada za trošak povrede uvjeta parkiranja.
Premješteno vozilo iz stavka 1. ovog članka može se zadržati do podmirenja dnevne parkirne
karte i/ili naknade za trošak povrede uvjeta parkiranja odnosno davanja odgovarajućeg osiguranja

naplate tražbine. Visina dnevne parkirne karte, naknade za trošak povrede uvjeta parkiranju i troškovi
premještanja vozila se kumuliraju.
Članak 20.
Visinu naknade za usluge parkiranja na parkiralištu (parkirne karte, dnevne parkirne karte i
povlaštene parkirne karte), naknadu za trošak povrede uvjeta parkiranja i vremena u kojima se na
javnim parkiralištima plaća naknada određuje Gradonačelnik Grada Rovinja-Rovigno na prijedlog
upravitelja parkirališta.
V. POVLAŠTENA PARKIRALIŠNA KARTA
Članak 21.
Pravo na korištenje parkirališne karte po povoljnijim uvjetima u pogledu cijene i korištenja
javnih parkirališta imaju:
- osobe koje su vlasnici vozila s prebivalištem u ulicama u kojima se vrši naplata parkiranja. Za njih
se može odobriti pravo na povlaštenu godišnju stanarsku parkirališnu kartu.
- fizičke i pravne osobe koje su vlasnici vozila sa prebivalištem, odnosno sjedištem na području
grada Rovinja i Istarske županije. Za njih se može odobriti pravo na povlaštenu mjesečnu parkirnu
kartu.
Članak 22.
Za korištenje javnih parkirališta po povlaštenim uvjetima koriste se povlaštene parkirališne
karte. Povlaštena parkirališna karta vrijedi za parkirališnu zonu i za vremensko razdoblje na
koje je
izdana.

Izgled i sadržaj povlaštene parkirališne karte za korištenje javnih parkirališta određuje
upravitelj parkiranja.
Članak 23.
Pravo na kupnju povlaštene godišnje stanarske parkirne karte koja vrijedi za parkiranje u Zoni
2, ostvaruju osobe uz ispunjenje sljedećih uvjeta:
- su vlasnici vozila
- imaju prebivalište u ulicama: Istarska, Carducci, Obala A. Negri, Pusta, N. Quarantotto, Trg na
Lokvi, Trg Brodogradilišta, Fontera, Vijenac b. Lorenzetto
- nemaju dospjelog dugovanja prema Gradu Rovinju-Rovigno i Komunalnom servisu d.o.o.
Pravo na kupnju povlaštene godišnje stanarske parkirne karte koja vrijedi za parkiranje u Zoni 3,
ostvaruju osobe uz ispunjenje sljedećih uvjeta:
- su vlasnici vozila,
- imaju prebivalište u ulicama: Istarska, Obala V. Nazora, Obala G. Paliaga, Funtana, Pećine,
M.Benussi-Cio,
- nemaju dospjelog dugovanja prema Gradu Rovinju-Rovigno i Komunalnom servisu d.o.o.
Pravo na kupnju povlaštene mjesečne parkirne karte koja vrijedi za parkiranje u Zoni 3 i na plato-u
„Mala Valdibora“, ostvaruju sve pravne i fizičke osobe uz ispunjenje sljedećih uvjeta:
- su vlasnici vozila
- imaju sjedište, odnosno prebivalište na području grada Rovinja i Istarske županije
- nemaju nikakvog dugovanja prema Gradu Rovinju- Rovigno i Komunalnom servisu d.o.o.
Osobama iz stavka 1. i 2. ovog članka može se izdati najviše jedna povlaštena parkirališna
karta.

Pravnoj osobi ili fizičkoj osobi iz stavka 3. ovog članka može se izdati više parkirališnih
karta. Povlaštena parkirališna karta vrijedi isključivo za vozilo za koje je izdana.

Članak 24.
Osoba koja ima pravo na povlaštenu parkirališnu kartu obvezna je upravitelju parkiranja dati
na uvid isprave kojima dokazuje postojanje uvjeta za izdavanje povlaštene parkirališne karte iz članka
23. ove Odluke.
Uz zahtjev upravitelju parkiranja kojim se traži izdavanje povlaštene parkirališne karte
obvezatno se predaju preslike traženih isprava iz stavka 1. ovog članka.

Članak 25.
Povlaštena parkirališna karta se kupuje i preuzima na blagajni upravitelja parkiranja.
Povlaštena parkirališna karta vrijedi dok osobe iz članka 21. alineje 1. i 2. ove Odluke
ispunjavaju uvjete propisane člankom 23. stavcima 1. i 2. ove Odluke.
Ako korisnik povlaštene parkirališne karte za vrijeme njezinoga važenja promijeni vozilo za
koje je karta izdana, upravitelj parkiranja zamijenit će povlaštenu parkirališnu kartu, na zahtjev
korisnika, novom povlaštenom parkirališnom kartom. Nova povlaštena karta vrijedi do isteka roka na
koji je izdana zamijenjena karta.
Ako korisnik parkirališta koristi povlaštenu parkirališnu kartu suprotno odredbama ove Odluke,
smatra se da nema povlaštenu parkirališnu kartu.
VI. OPĆI UVJETI PARKIRANJA
Članak 26.
Ovlašćuje se upravitelj parkiranja da uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika donese Opće
uvjete parkiranja kojima će se detaljnije urediti odnosi u korištenju usluga parkiranja na javnim
parkiralištima u Gradu Rovinju-Rovigno.
Opći uvjeti parkiranja objaviti će se u "Službenom Glasniku Grada Rovinja-Rovigno", a izvod iz
istih istaknut će se na parkirnim automatima na javnim parkiralištima.
VII. NADZOR NAD PARKIRANJEM, UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR
Članak 27.
Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkirališnim površinama obavlja ovlaštena osoba
upravitelja parkiranja.
Članak 28.
Upravni i inspekcijski nadzor u provedbi ove Odluke, u okviru svoga djelokruga utvrđenog
Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, vrši ministarstvo nadležno za unutarnje poslove.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 29.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o organizaciji, načinu naplate i
kontrole parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima u Gradu Rovinju-Rovigno (Službeni glasnik
Grada Rovinja-Rovigno br. 4/09).
Članak 30.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku grada
Rovinja-Rovigno“.
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