Na temelju odredaba članka 5. stavka 1. točke 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama
(»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 64/15 i 108/17), članka 5. stavka 2.
Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik“ Grada Rovinja - Rovigno broj 1/19), odredbe
članka 65. Statuta Grada Rovinja - Rovigno („Službeni glasnik“ Grada Rovinja - Rovigno broj 3/18 i 5/18),
a uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Istarske Broj: 511-08-05674/38-2019.MO. od 27. svibnja 2019. godine, Gradsko vijeće Grada Rovinja -Rovigno na sjednici
održanoj dana 18. lipnja 2019. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli
parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima Grada Rovinja-Rovigno
Članak 1.
U Odluci o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na otvorenim javnim parkiralištima
grada Rovinja - Rovigno („Službeni glasnik“ Grada Rovinja - Rovigno br. 5/15, 3/16 i 7/17 dalje u tekstu:
Odluka) u članku 9. stavak 1. mijenja se i sada glasi:
''Za stanare u ulicama u kojima se naplaćuje parkiranje, za sve osobe sa sjedištem odnosno
prebivalištem na području grada Rovinja-Rovigno i Istarske županije te za osobe koje obavljaju djelatnost
iznajmljivanja smještaja gostiju na području grada Rovinja-Rovigno (iznajmljivače) mogu se odobriti
povlašteni uvjeti parkiranja.''

Članak 2.
U članku 10. Odluke vrše se sljedeće izmjene i dopune:
Stavak 2. mijenja se i sada glasi:
„Zone za utvrđivanje visine naknade na zatvorenim parkiralištima označene su kao zone Velika
Valdibora, Mala Valdibora, Boksiti, Concetta i Nova Hladnjača.“
Stavak 5. mijenja se i sada glasi:
''Zona 3 obuhvaća slijedeće područje: Obala V. Nazora, Funtana, Matteo Benussi, Istarska (kraj
MUP-a i TDV Naridola), Carducci (na parkiralištu Gimnazije), B. Brajković (Željeznička stanica), Aleja R.
Boškovića (slijepi ogranak kraj ulaza u dvorište tvornice Mirna), plato Obale Nona i 43. istarske divizije.''
Stavak 6. mijenja se i sada glasi:
''Zona 4 obuhvaća slijedeće područje: Maistra Monvi, Lone, Monte Mulini, parkiralište Cademia (u
ulici Cademia), parkiralište Lamanova (nasuprot lovačkog doma), parkiralište Nogometno igralište( ulica S.
Radića), parkiralište Škaraba i parkiralište Kuglana (ulica Cesta za Škarabu), parkiralište Košarkaško (ulica
Kresinskih žrtava).''
Iza stavka 10. dodaju se novi stavci 11. i 12 koji glase:
„Zona Nova Hladnjača obuhvaća zatvoreno parkiralište Nova Hladnjača u ul. B. Brajković
(parkiralište ispred nove hladnjače Mirna).“
''Zona Šetalište Vijeća Europe obuhvaća zatvoreno parkiralište Garaža Grand Hotela Park u ulici
Šetalište Vijeća Europe (garaža u sklopu Grand Hotela Park).''
Dosadašnji stavak 11. postaje stavak 13.
Članak 3.
U članku 13. Odluke vrše se sljedeće izmjene i dopune:
Stavak 1. mijenja se i sada glasi:
''Parkirališna karta izdaje se kao polusatna, satna, višesatna i cjelodnevna za određenu
parkirališnu zonu ili kao dnevna karta koja vrijedi za sve zone.''
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
''Cjelodnevna parkirališna karta vrijedi od trenutka kupnje do kraja dana u kojem je kupljena.''
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.
Članak 4.
Članak 15. Odluke mijenja se i sada glasi:
''Korisnik javnog parkirališta može kupiti polusatnu, satnu, višesatnu i cjelodnevnu 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 i
nematerijaliziranom obliku, zavisno od mjesta na kojem je kupljeno.
Naplata polusatne, satne, višesatne i cjelodnevne 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, satne i cjelodnevne 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, cjelodnevne 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, višesatne i cjelodnevne karte na blagajni upravitelja parkiranja
podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje parkirališne karte u materijaliziranom obliku.''
Članak 4a.
U članku 20. iza stavka 1. Odluke, dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Sve osobe koje imaju prebivalište na području Grada Rovinja-Rovigno i vlasnici su vozila
registriranih u Istarskoj županiji, ostvaruju pravo parkiranja u ZONI 4 bez naknade.“
Članak 5.
U članku 21. stavku 1. Odluke iza druge alineje dodaje se nova alineja koja glasi:
- ''osobe koje obavljaju djelatnost iznajmljivanja smještaja gostiju na području grada Rovinja-Rovigno
(iznajmljivači). Za njih se može odobriti kupnja povlaštene parkirališne karte za iznajmljivače.“
Članak 6.
Članak 23. Odluke mijenja se i sada glasi:
''Pravo na kupnju povlaštene godišnje stanarske parkirne karte koja vrijedi za parkiranje u Zoni 2 i
Zoni 4, ostvaruju osobe uz ispunjenje sljedećih uvjeta da:
- 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 i
Zoni 4, ostvaruju osobe uz ispunjenje sljedećih uvjeta da:
- su vlasnici vozila,
- imaju prebivalište u ulicama: Istarska, Obala V. Nazora, Obala G. Paliaga, Funtana, Pećine,
M.Benussi-Cio, 43. istarske divizije,
- 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, Zoni 4 i na plato-u
''Mala Valdibora'', ''Boksiti'' i ''Nova Hladnjača'', ostvaruju sve pravne i fizičke osobe uz ispunjenje sljedećih
uvjeta da:
- su vlasnici vozila,
- imaju sjedište, odnosno prebivalište na području grada Rovinja-Rovigno i Istarske županije,
- nemaju dospjelog dugovanja prema Gradu Rovinju-Rovigno i Komunalnom servisu d.o.o.
Pravo na kupnju povlaštene parkirališne karte za iznajmljivače ostvaruju osobe (iznajmljivači) uz uvjet da:
- obavljaju djelatnost iznajmljivanja privatnog smještaja gostiju na području Grada Rovinj-Rovigno,
- nemaju dospjelog dugovanja prema Gradu Rovinju-Rovigno i Komunalnom servisu d.o.o.“
Članak 7.
Iza članka 23. Odluke dodaje se novi članak 23.a) koji glasi:
„Povlaštene parkirališne karte za iznajmljivače mogu biti:
 Povlaštena parkirališna karta Iznajmljivač 1
Povlaštena parkirališna karta Iznajmljivač 1 vrijedi za parkiranje na otvorenim parkiralištima Ampelea,
Istarska 2 i Obala Nona.
 Povlaštena parkirališna karta Iznajmljivač 2
Povlaštena parkirališna karta Iznajmljivač 2 vrijedi za parkiranje na zatvorenim parkiralištima Boksiti i Nova
Hladnjača.
 Povlaštena parkirališna karta Iznajmljivač 3
Povlaštena parkirališna karta Iznajmljivač 3 vrijedi za parkiranje na otvorenim parkiralištima
Cademia, Lamanova i Nogometno.
Pravo na kupnju Povlaštene parkirališne karte Iznajmljivač 1 i Povlaštene parkirališne karte
Iznajmljivač 2 ostvaruju osobe (iznajmljivači) uz uvjet da obavljaju djelatnost isključivo unutar pješačke
zone grada Rovinja-Rovigno.
Pravo na kupnju Povlaštene parkirališne karte Iznajmljivač 3 ostvaruju osobe (iznajmljivači) uz
uvjet da osoba koja obavljaju djelatnost isključivo izvan pješačke zone grada Rovinja-Rovigno.
Osoba koja želi ostvariti pravo na kupnju povlaštene parkirališne karte za iznajmljivače dužna je
dostaviti upravitelju parkiranja ispunjeni obrazac za ostvarivanje prava za kupnju povlaštene parkirališne

karte za iznajmljivače, dokaz o registraciji objekta odnosno rješenje nadležnog ureda o pružanju usluge
smještaja u objektu, preslik osobne iskaznice odnosno preslik izvoda iz sudskog registra ili obrtnice.
Izdano odobrenje vrijedi godinu dana od dana izdavanja.
Osobama iz članka 23. stavka 1. i 2. ove Odluke može se izdati najviše jedna povlaštena
stanarska parkirališna karta.
Pravnoj osobi ili fizičkoj osobi iz članka 23. stavka 3. ove Odluke može se izdati više povlaštenih
mjesečnih parkirališnih karta. Povlaštena mjesečna parkirališna karta vrijedi isključivo za vozilo za koje je
izdana.
Osobama iz članka 23. stavka 6. ove Odluke mogu se izdati najviše jedna povlaštena parkirališna
karta za iznajmljivače po smještajnoj jedinici (sobi/apartmanu), odnosno maksimalno deset komada po
osobi (iznajmljivaču).''
Članak 8.
Članak 25. Odluke mijenja se i sada glasi:
''Povlaštena parkirališna karta se kupuje i preuzima na blagajni upravitelja parkiranja.
Povlaštena parkirališna karta vrijedi dok osobe iz članka 21. alineje 1., 2. i 3. ove Odluke
ispunjavaju uvjete propisane člankom 23. stavcima 1., 2., 3. i 4. ove Odluke.
Ako korisnik povlaštene parkirališne karte iz članka 23. stavcima 1., 2. i 3. ove Odluke za vrijeme
njezinoga važenja promijeni vozilo za koje je karta izdana, upravitelj parkiranja zamijeniti 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.''
Članak 9.
Ovlašćuje se odbor za Statut, poslovnik i propise za izradu i objavu pročišćenog teksta Odluke o
organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na otvorenim javnim parkiralištima Grada Rovinja –
Rovigno.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Grada Rovinja
- Rovigno.
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