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Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” broj
67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13 i 92/14), Općinsko vijeće općine Grožnjan, na sjednici
održanoj 29. srpnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o uređenju prometa na području mjesta Grožnjan

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i pravila odvijanja prometa na javno prometnim
površinama u mjestu Grožnjan, određivanja cesta sa prednošću prolaza, dvosmjernog odnosno
jednosmjernog prometa, sustava tehničkog uređenja prometa, određivanja pješačkih zona i zona
ograničenog prometa, parkirališnih površina i načina parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta
ograničenog parkiranja kao i uvjeta prometovanja vozila opskrbe.
Članak 2.
Javno prometnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se: ceste, trgovi, javna
parkirališta i druge prometne površine koje su u funkciji sudionika u prometu na području
mjesta Grožnjan.
Članak 3.
Promet na javno prometnim površinama dopušten je svima pod jednakim uvjetima i u
granicama propisanim zakonom i ovom Odlukom.
Na javno prometnim površinama ne smiju se poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti
koje bi mogle oštetiti javno prometnu površinu ili ugroziti sigurnost ili protočnost prometa.
II. UREĐENJE PROMETA
Članak 4.
Uređenje prometa na javno prometnim površinama na području mjesta Grožnjan
utvrđuje Općinsko vijeće uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.
Kada se promet uređuje na dijelu državne ili županijske ceste, potrebna je i suglasnost
ministarstva nadležnog za poslove prometa.
Članak 5.
Uređenjem prometa u smislu ove Odluke smatra se određivanje:
1. cesta s prednošću prolaska,
2. dvosmjernog, odnosno jednosmjernog prometa,
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3. sustava tehničkog uređenja prometa i upravljanje prometom putem elektroničkih
sustava i videonadzora,
4. ograničenja brzine kretanja vozila,
5. prometa pješaka, biciklista, vozača mopeda, turističkog vlaka, poljoprivredne
mehanizacije
6. parkirališnih površina i načina parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog
parkiranja,
7. zona smirenog i ograničenog prometa,
8. postavljanja i održavanja zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima,
9. pješačkih zona, sigurnosnih pravaca za kretanje školske djece, posebnih tehničkih
mjera za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih
ustanova, igrališta i sl.,
10. uvjete prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim
zonama,
11. uklanjanja dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila,
12.površina na kojima će se obavljati test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan
kolnika (off road), sportske, enduro i promidžbene vožnje,
13. školskih prometnih jedinica i prometih jedinica mladeži.
Članak 6.
Privremenu regulaciju prometa na javno prometnim površinama odnosno javnim
cestama zbog izgradnje, rekonstrukcije i popravka građevinskih objekata i instalacija utvrđuje
Jedinstveni upravni odjel temeljem prometnog projekta uz prethodnu suglasnost nadležne
policijske uprave.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kada se privremena regulacija utvrđuje na
županijskoj cesti, potrebna je i suglasnost Županijske uprave za ceste.
Pod istim uvjetima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka Jedinstveni upravni odjel može
privremeno zabraniti promet ako se radovi ne mogu izvesti bez obustave prometa.
III. PROMET PO JAVNO PROMETNIM POVRŠINAMA
Članak 7.
Regulacija prometa po ulicama i trgovima režim
Ulica Bujska (ŽC 5008)
Ulica Bujska je jednosmjerna od križanja sa nerazvrstanom cestom do križanja sa ulicom
Vinskom. Parkiranje je dozvoljeno uzdužno u prvom dijelu sa desne strane te u nastavku
prelazi na lijevu stranu.
Ulica Bujska (ŽC 5008)
Ulica Bujska je dvosmjerna od križanja sa ulicom Vinskom u pravcu Ponte Portona.
Zabranjeno je parkiranje i zaustavljanje vozila.
- Ulica Vinska
Ulica Vinska od spoja sa ulicom Bujskom do groblja jednosmjerna je u pravcu groblja, u
cijeloj dužini zabranjeno je parkiranje i zaustavljanje vozila.
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Članak 8.
Na području mjesta Grožnjan vozila se na nerazvrstanim cestama izvan naselja ne smiju
kretati brzinama većim od 50 km/h, a u naseljima brzinama većim od 40 km/h.
Prema prometno-tehničkim elementima cesta brzina se može ograničiti i na 30 km/h.

IV. PJEŠAČKA ZONA
Članak 9.
Starogradska jezgra mjesta Grožnjan je pješačka zona namijenjena za kretanje pješaka u
kojoj nije dozvoljeno kretanje vozila osim s posebnom dozvolom a koje će biti definirano u
odluci.
U pješačkoj zoni nisu definirane dvosmjerne i jednosmjerne ulice.
Članak 10.
Ulaz i izlaz vozila u starogradsku jezgru naselja dozvoljava se iz ulice Bujske, isti se
regulira putem uređaja za tehničku kontrolu prometa – rampa, ili nekim drugim tehničkim
rješenjem.
Ulaz u stari dio mjesta dozvoljava se:
–
Stanarima;
–
vlasnicima poslovnih prostora i objekata za smještaj;
–
vlasnicima kuća za odmor.
Dozvoljeno zadržavanje unutar pješačke zone je max 30 minuta.
Članak 11.
Za parkiranje vozila stanovnika s prebivalištem u starogradskoj jezgri Grožnjana i registrirana
na području policijske postaje Buje određuje se posebno parkiralište ponad crkve Sv. Kuzme i
Damjana, uz ulaz sa Ž 5008.
Ulaz i izlaz se regulira putem uređaja za tehničku kontrolu prometa – rampa, ili nekim drugim
tehničkim rješenjem.
Pravo na parkiranje jednog osobnog vozila registriranog na području PU Buje na parkiralištu
namijenjenom za stanovnike starogradske jezgre imaju samo stanovnici s prebivalištem na
području starogradske jezgre.
Vlasnici osobnih vozila koji nemaju prebivalište na području stare jezgre, a vlasnici su
poslovnih prostora i objekata za smještaj, vlasnici kuća za odmor, te osobe koje imaju
zaposlenje u starogradskoj jezgri, za parkiranje osobnih vozila plaćati će godišnji paušal na
javnim parkiralištima.
Cijene paušala za parkiranje i cijene parkiranja za posjetitelje utvrdit će se posebnom odlukom.
4

V. PARKIRANJE VOZILA
Članak 12.
Parkirališna površina (u daljnjem tekstu: javno parkiralište) je dio javno prometne
površine namijenjen za parkiranje vozila.
Javno parkiralište mora biti označeno prometnom signalizacijom sukladno propisima.
Članak 13.
Kao javne parkirališne zone za osobna vozila određuju se
–
ulica Bujska uzdužno parkiranje od križanja sa nerazvrstanom cestom do ulaza u
starogradsku jezgru.
–
Ulica Bujska koso parkiranje prije ulaza u starogradsku jezgru
–
Asfaltirano parkiralište između ulica Bujska i Vinska
–
Parkiralište kod groblja
–

Kao javne parkirališne zone za kampere i autobuse određuje se
Parkiralište kod groblja
Članak 14.

Teretnom automobilu, priključnom vozilu, kombiniranom automobilu i radnom stroju
dozvoljeno je parkiranje isključivo na mjestima namijenjenim za parkiranje tih vrsta vozila.
Mjesta namijenjena za parkiranje vozila iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Načelnik.
Odredbe iz stavka 1. ovog članka ne odnose se na vozila komunalnog poduzeća u
vrijeme obavljanja djelatnosti.

VI. PARKIRANJE VOZILA RADI OPSKRBE
Članak 15.
Na javno prometnim površinama izvan zone ograničenog prometa i pješačke zone,
parkiranje vozila radi opskrbe dozvoljeno je uz uvjet osiguranja minimalnih uvjeta za odvijanje
prometa.
Motorno vozilo kojim se obavlja opskrba može biti max. do 5 t ukupne nosivosti.
Članak 16.
Dostavna vozila za opskrbu mogu se zadržavati na javno prometnim površinama samo
za vrijeme obavljanja opskrbe, ali ne duže od 30 minuta.
Na javno prometnoj površini dozvoljeno je odlagati robu, predmete i stvari svih vrsta
max 30 minuta.
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Prilikom zadržavanja vozila za opskrbu i odlaganja robe, predmeta i stvari svih vrsta za
nesmetano kretanje pješaka mora biti ostavljeno najmanje 1.60 metara širine na površini za
kretanje pješaka s time da ta površina ne može biti uz rub kolnika.
Članak 17.
Za potrebe pristupa gradilištu odnosno dovoza/odvoza građevinskog materijala i opreme,
selidbe, organiziranje manifestacija, i sl. dozvoljava se promet u mjestu Grožnjan motornim
vozilima iznad 5,0 t ukupne nosivosti po pismenom odobrenju Načelnika.

VII. AUTOBUSNI PROMET
Članak 18.
Autobus županijskog javnog linijskog prijevoza smije obavljati ukrcaj i iskrcaj putnika
samo na označenom autobusnom stajalištu.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka Načelnik može odobriti da se autobus zbog
izvanrednog prijevoza može zaustavljati i na drugim pozicijama.
Promet turističkih autobusa dozvoljava se do parkirališta uz groblje.
VIII. UKLANJANJE DOTRAJALIH, OŠTEĆENIH I NAPUŠTENIH VOZILA
Članak 19.
Zabranjeno je dotrajala, oštećena, neispravna, neregistrirana vozila i dijelove vozila
ostavljati na javno prometnim površinama iz članka 2. ove Odluke.
Vlasnik, odnosno korisnik vozila ili dijelova vozila iz stavka 1. ovog članka dužan je iste
ukloniti, što je detaljnije regulirano Odlukom o komunalnom redu.
VIIII. PROMETNE POVRŠINE ZA TEST VOŽNJE, SPORTSKE PRIREDBE I SLIČNE
POTREBE.
Članak 20.
Test vožnje motornih vozila, sportske priredbe, cross, off road, rally, enduro i druge moto
vožnje mogu se obavljati na javno prometnim i drugim javnim površinama koje odredi
Načelnik, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.
Članak. 21.
Na javno prometnim površinama - ulicama mogu se održavati biciklističke utrke i
promotivne vožnje motornih vozila – oldtimera koje odredi načelnik, uz suglasnost ministarstva
nadležnog za unutarnje poslove.
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Članak 22.
O sustavu tehničkog uređenja prometa na javno prometnim površinama na području
grada (postavljanje, uklanjanje, zamjena i održavanje prometne signalizacije i opreme ) brine
Jedinstveni upravni odjel, a putem pravne ili fizičke osobe kojoj je ugovorom povjereno
obavljanje tih poslova.
Članak 23.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Grožnjan“, a objavit će se na web stranicama i Oglasnoj ploči Općine Grožnjan.
KLASA: 340-08/16-01/04
URBROJ: 2105/06-01/1-16-2
Grožnjan, 29. srpnja 2016.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN
PREDSJEDNICA:
Sabina Sorčić Prodan
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Na temelju članka 39. Statuta Općine Grožnjan Grisignana („Službene novine Općine Grožnjan
Grisignana“, broj 03/09 i 03/13), Općinsko vijeće Općine Grožnjan Grisignana na svojoj
sjednici održanoj dana 29. srpnja 2016. godine donijelo je

ODLUKU
O SUOSNIVANJU UDRUGE LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU
„PINNA NOBILIS“
Članak 1.
Općina Grožnjan Grisignana (dalje: Općina) ovom je Odlukom suglasan sudjelovati u
formiranju partnerstva predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora u svrhu osnivanja i
djelovanja Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Pinna Nobilis“ (u daljnjem tekstu: LAGUR), kao
jedan od suosnivača.
Članak 2.
LAGUR se osniva radi povećanja zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem promicanja
gospodarskog rasta, društvene uključenosti, stvaranja radnih mjesta i pružanja podrške
zapošljavanju i mobilnosti radne snage u obalnim i kontinentalnim zajednicama koje ovise o
ribolovu i akvakulturi, uključujući diversifikaciju aktivnosti u ribarstvu te prema ostalim
sektorima pomorskog gospodarstva. LAGUR predstavlja ribarstveno i akvakulturno područje
koje je funkcionalno koherentno u zemljopisnom, gospodarskom i društvenom smislu, a u
inicijalnoj fazi obuhvaća područje grada Novigrada, Umaga i Buja te općina Brtonigla i
Grožnjan.
Članak 3.
Općina Grožnjan Grisignana stječe sva prava i obveze člana LAGUR-a danom osnivanja
LAGUR-a.
Članak 4.
Općina Grožnjan Grisignana kao član LAGUR-a ima pravo birati i biti biran u sva tijela
LAGUR-a, sudjelovati u utvrđivanju zajedničke politike i programa LAGUR-a, odlučivati o
sredstvima i imovini LAGUR-a, te sudjelovati u aktivnostima od zajedničkog interesa u skladu s
općim aktima LAGUR-a.
Članak 5.
Predstavnik Općine u LAGUR-u je Načelnik Općine, a njegova zamjena je Emanuela Štokovac,
viši stručni suradnik za razvojne projekte i nabavu u Općini Grožnjan.
Općinsko vijeće Općine ovime ovlašćuje predstavnike na donošenje odluka u ime Općine, kao
člana skupštine LAGUR-a.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Općine Grožnjan
Grisignana, a objavit će se i na web stranicama i na Oglasnoj ploči Općine Grožnjan Grisignana.
KLASA: 324-01/16-01/01
URBROJ: 2105/06-01/1-16-2
Grožnjan, 29. srpnja 2016.g.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Sabina Sorčić Prodan
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Na temelju članka 39. Statuta općine Grožnjan, Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06,
146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Grožnjan, u vezi sa čl.
48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (19/13-pročišćeni tekst, Općinsko vijeće Općine Grožnjan, na sjednici održanoj dana
29. srpnja 2016.g., donijelo je
ODLUKU
O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU
OPĆINE GROŽNJAN OD 02. lipnja 2016.g.
Članak 1.

Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu općine Grožnjan, da na temelju Zapisnika Povjerenstva za provođenje natječaja za zakup i prodaju
nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan i ove Odluke sklopi ugovor o prodaji nekretnina iz natječaja objavljenog 02. lipnja 2016.g., s
najpovoljnijim ponuditeljima, kako slijedi:
Adresa

k.č. br.

k.o.

Površina
zemljišta u
katastarskom
operatu u m2

Površina
objekta u
m2

Kupac

1.

Kostanjica

½ dijela k.č.
793/2

Kostanjica

½ dijela od
218

-

Mariza Saule
Kostanjica 11,
Grožnjan

2.

Meštri

46 zgr. i 1260/3

Završje

778

-

Adriano Makovac,
Meštri 43, Grožnjan

Red.
Br.

Početna
cijena u kn

Uložen
a
sredstv
a

Najviša
postignuta
cijena u kn

16.500,00

-

18.000,00

145.500,00

145.500,00

Za ostale nekretnine iz natječaja nije pristigla niti jedna ponuda.

Članak 2.
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Natjecatelj koji je uspio s najpovoljnijom ponudom dužan je iznos ponuđene cijene, umanjene za uplaćeni garantni polog uplatiti na žiro-račun Općine Grožnjan
u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti da je najpovoljniji ponuditelj, na žiro-račun Općine Grožnjan, IBAN broj: HR282402006-1813800002 s pozivom na
broj 68-7757-OIB ili matični broj pravne osobe, s naznakom "prodaja nekretnina" u opisu uplatnice.
Ugovori će se sklopiti u roku od 8 dana od donošenja Odluke odabiru najppovoljnijih ponuda.
Nakon roka od 90 dana automatski se poništava natječaj za parcelu za koju nije izvršena uplata i potpisan kupoprodajni ugovor, bez povrata uplaćene
jamčevine.
Prije potpisivanja ugovora svaki kupac je dužan dostaviti potvrdu Odsjeka za financije Općine Grožnjan da nema dospjelih, nepodmirenih obveza prema
Općini Grožnjan, u suprotnom se ne može potpisati kupoprodajni ugovor.
Jamčevina se uključuje u ukupnu cijenu nekretnine.
Najpovoljniji ponuđač koji odustane od natječaja (osim u izuzetnim slučajevima, čiju opravdanost ocjenjuje Načelnik) ili ne izvrši bilo koju drugu obvezu
povodom natječaja, gubi pravo na povrat jamčevine.
Površine parcela uzete su iz službenog katastarskog operata te Općina Grožnjan ne garantira da su iste površine točne i na terenu.

Članak 3.
Troškove ovjere ugovora kod javnog bilježnika, porez na promet nekretnina i troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.

Članak 4.
Kupci koji kupuju ruševne zgrade obavezni su obnoviti zgrade u autohtonom istarskom stilu i dužni su pridržavati se namjene predviđene u natječaju.
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenim novinama Općine Grožnjan, a objavit će se i na Oglasnoj ploči Općine Grožnjan i na službenim
web stranicama općine Grožnjan.

U Grožnjanu, 29. srpnja 2016.g.

KLASA: 947-02/16-01/08
URBROJ: 2105/06-01/1-16-6

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Sabina Sorčić Prodan
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"Službene novine Općine Grožnjan - Gazzetta ufficiale del Comune di Grisignana" – Službeno glasilo
Općine Grožnjan
Izdavač: Općina Grožnjan ; Uredništvo: 52429 Grožnjan, Umberta Gorjana 3,
Tel. (052) 776-131 i 776-349, fax. (052) 721-131; E-mail: opcina@groznjan-grisignana.hr
Web: www.groznjan-grisignana.hr
Odgovorni urednik: Valerija Dešković – Mirosav mag.oec.
Izlazi po potrebi - Pretplata za 2016. godinu iznosi 150,00 kn
Žiro-račun: 2402006-1813800002 kod Erste & Steiermaerkische dd Buje
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