Na temelju članka 39. Statuta Općine Grožnjan (Službene novine broj
03/09, 03/13 i 11/18) i članka 11. Odluke o uređenju prometa na
području mjesta Grožnjan od 29. srpnja 2016.g., Općinsko vijeće
Općine Grožnjan Grisignana, na sjednici održanoj dana 04. lipnja
2019.g. donijelo je
ODLUKU
o određivanju javnih parkirališta na kojima se
obavlja naplata usluge parkiranja, o određivanju
parkirališne zone, vremenu i uvjetima naplate na javnim
parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana
Članak 1.
Naplata parkiranja, obavlja se na javnim parkiralištima i na dijelu
Županijske ceste blizu mjesta Grožnjan tj. u dijelu između Stanice
Grožnjan – stare jezgre Grožnjana i mjesnog groblja, odnosno Sv. Duha
i to:
1. od raskršća Županijske ceste sa nerazvrstanom cestom za
parkiralište kod groblja Grožnjan i sela Pertići i Kalčini, pa po
Bujskoj ulici sve do izlaza na Županijskoj makadamskoj cesti ispod
crkvice Sv. Kuzme i Damjana;
2. od 200 m prije kapele Sv. Duha na nerazvrstanoj cesti od Stanice
prema parkiralištu kod groblja Grožnjan i sela Pertići i Kalčini do
ruba velikog makadamskog parkirališta kod groblja Grožnjan- ispod
Sv. Duha.
Naplata parkiranja na otvorenim parkirališnim površinama obavlja
se po modelu otvorenog sistema naplate putem parkomata, za
satne i dnevne parkirne karte, te putem povlaštenih i komercijalnih
karata, koje izdaje Jedinstveni upravni odjel, na temelju ugovora.
Naplata parkiranja na parkiralištima zatvorenima rampama obavlja
se putem povlaštenih i komercijalnih parkirnih karata.
Naplata usluge parkiranja obavlja se na obilježenim parkirališnim
mjestima na Županijskoj cesti i na otvorenim parkiralištima iz ovog
članka.
Na ostalim parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana
parkiranje se ne naplaćuje.
Članak 2.
Javna parkirališta pod naplatom, otvorena i zatvorena te Županijska
cesta od Stanice do stare jezgre Grožnjana svrstana su u jednu
jedinstvenu zonu.
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Na mjestima i dijelovima cesta u naznačenoj zoni od Stanice do izlaza
iz stare jezgre na makadamskoj cesti pa gore sve do Sv. Duha, koja
nisu navedena u ovom članku parkiranje je zabranjeno.
Članak 3.
Zatvorena parkirališta (rampom) na području Općine Grožnjan
Grisignana su:
- asfaltirano parkiralište kod boćarskog igrališta u Grožnjanu i
- makadamsko parkiralište iznad crkve Sv. Kuzme i Damjana.
Otvorena javna parkirališta s naplatom na području Općine Grožnjan
Grisignana su sva javna parkirališta i ceste utvrđene u članku 1. ove
Odluke, što konkretno znači:
-

dio Županijske ceste od Stanice do rampe kod ulaza u staru jezgru
Grožnjana (kod jarbola za zastavu) i javna proširenja uz istu cestu;

-

veliko makadamsko parkiralište sa 3 strane groblja Grožnjan i dio
nerazvrstane ceste prije istog parkirališta, iz pravca Stanice.
Članak 4.

Parkirališna mjesta na asfaltiranim javnim parkiralištima označavaju se
horizontalnim oznakama plave boje.
Za parkirališna mjesta na makadamskim parkiralištima postavljaju se
propisani prometni znakovi.
Članak 5.
Cijena usluge parkiranja vozila na javnim parkiralištima plaća se
svakog dana u razdoblju od 6 mjeseci godišnje odnosno od 15. travnja
do 15. listopada svake godine, u vremenu od 8,00 do 22,00 sata.
U vremenu od 16. listopada do 14. travnja usluga parkiranja ne
naplaćuje se.
Članak 6.
Utvrđuje se vremenska tolerancija od 15 minuta na neplaćanje
parkirne karte kod dolaska s vozilom na parkiralište.
Dozvoljeno zadržavanje unutar pješačke zone za ukrcaj i iskrcaj robe i
putnika je maksimalno 30 minuta, a za dostavna vozila maksimalno 30
minuta po dostavnom mjestu.
Za vrijeme sprovoda i za vrijeme održavanja vjerskih obreda,
parkiranje se ne naplaćuje sudionicima obreda.
Članak 7.
Cijene satne, dnevne, povlaštene godišnje i komercijalne godišnje
iskazat će se u posebnoj tabeli – Cjeniku.
Razdoblje naplate, vrijeme naplate, cijena dnevne i satne karte moraju
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biti istaknuti na prometnom znaku.
Članak 8.
Autobusima, vozilima s prikolicom i kamperima dozvoljeno je parkiranje
na javnim parkiralištima u sustavu naplate na području Općine
Grožnjan, ali isključivo na makadamskom parkiralištu iznad mjesnog
groblja Grožnjan.
Vlasnici taksi vozila koji posjeduju dozvolu za obavljanje taxi službe
izdanu od strane Općine Grožnjan, mogu koristiti označena parkirna
mjesta bez plaćanja parkirne karte.
Članak 9.

-

Na području Općine Grožnjan mogu se izdati slijedeće karte:
povlaštene karte – godišnje (za cijelo vrijeme naplate parkiranja);
komercijalne karte – godišnje (za cijelo vrijeme naplate parkiranja);
dnevne karte;
satne karte.

1. a) Povlaštene karte – godišnje – za cijelo vrijeme plaćanja usluge
parkiranja (sa paušalnim plaćanjem) se mogu izdati stanarima sa
prebivalištem u staroj jezgri mjesta Grožnjan (unutar rampe) za
zatvorena parkirališta iz članka 3., i to za parkiranje:
- na zatvorenom makadamskom malom parkiralištu i
- na zatvorenom asfaltiranom parkiralištu,
Povlaštene karte se izdaju po automobilu u vlasništvu ili leasingu.
Stanari sa prebivalištem unutar stare jezgre, s povlaštenom kartom,
mogu parkirati na zatvorenim parkiralištima, ako nađu slobodno
mjesto, ako ne, na otvorenim parkiralištima.
b) Povlaštene karte – godišnje – za cijelo vrijeme plaćanja usluge
parkiranja (sa paušalnim plaćanjem) se mogu izdati vlasnicima
poslovnih prostora, kategoriziranih objekata za smještaj u mjestu
Grožnjan , vlasnicima kuća za odmor i svim zaposlenima u mjestu
Grožnjan, prodavačima na štandovima - za zatvorena i za otvorena
parkirališta, gdje nađu mjesto.
c) Povlaštene karte – godišnje – za cijelo vrijeme plaćanja usluge
parkiranja (sa paušalnim plaćanjem) se mogu izdati svim vozačima
koji imaju osobni automobil, sa stalnim prebivalištem na području
Općine Grožnjan, za sva otvorena parkirališta.
.
Podnositelji zahtjeva za izdavanje povlaštenih karata moraju priložiti
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dokaze da ispunjavaju gore navedene uvjete.
2. a) Komercijalne karte – godišnje – za cijelo vrijeme plaćanja usluge
parkiranja (sa paušalnim plaćanjem) mogu se izdati fizičkim i
pravnim osobama koje nemaju prebivalište ili sjedište u Grožnjanu,
niti imaju poslovne prostore ili kuće za odmor, ali često koriste
parkirališna mjesta u Grožnjanu, bez obzira na prebivalište i
državljanstvo, za sva otvorena parkirališta.
Podnositelji zahtjeva za izdavanje komercijalnih karata moraju
priložiti dokaze da često koriste parkiralište u Grožnjanu.
Mogućnost izdavanja povlaštenih karata i komercijalnih karata
odnosi se isključivo na parkiranje osobnih automobila i motora.
Za parkiranje autobusa, kampera, teretnih vozila i radnih strojeva
mogu se izdati isključivo satne ili dnevne karte.
Članak 10.
Godišnje povlaštene i komercijalne karte sa paušalnim plaćanjem
izdaje Općinska uprava, temeljem ugovora koje potpisuje Općinski
načelnik i korisnik povlaštene ili komercijalne karte. Radi kontrole
tako izdanih karata, Općina će tiskati naljepnice za vjetrobranska
stakla, tkz. vinjete, a za vlasnike kategoriziranih smještajnih
objekata u mjestu Grožnjan posebne kartice koje će se isto morati
istaknuti na vidljivom mjestu u automobilu gosta.
Karte za satnu i dnevnu naplatu izdavati će parkomati prema
utvrđenim i programiranim tarifama, a kontrolirati zaposlene osobe
putem Vlastitog pogona kao funkcionalne jedinice Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Grožnjan Grisignana.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u
“Službenim novinama Općine Grožnjan Grisignana ”.
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