
Na temelju članaka 48. Statuta Općine Motovun-Comune di Montona ("Službene 

novine Grada Pazina“, broj 10/13.) i članka 12. Odluke o uređenju prometa i parkiranja na 

području Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“ broj 07/14., 25/15. i 16/16.), 

Općinski načelnik Općine Motovun, donosi  

 

ODLUKU 

o organizaciji i načinu naplate parkiranja 

 

 

I. OSNOVNE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 Ovom se Odlukom određuju parkirališne površine (u daljnjem tekstu: javna 

parkirališta), organizacija i način naplate parkiranja, te nadzor nad parkiranjem vozila na 

javnim parkiralištima s naplatom na području Općine Motovun.  

 

Članak 2. 

 Javnim parkiralištem smatra se javna prometna površina namijenjena isključivo za 

zaustavljanje i parkiranje vozila. 

 

Članak 3. 

 Tehničke i organizacijske poslove, naplatu, nadzor nad parkiranjem vozila, održavanje 

i čišćenje, te druge poslove na javnim parkiralištima s naplatom obavlja Motovun park d.o.o. 

društvo za komunalne djelatnosti iz Motovuna, Andrea Antico 1 (u daljnjem tekstu: 

Upravljač) temeljem članka 12.  Odluke o  uređenju prometa i parkiranja na području Općine 

Motovun  („Službene novine Grada Pazina“ broj 07/14.,25/15. i  16/16.). 

 

  

Članak 4. 

 Naplata parkiranja obavlja se u Motovunu na slijedećim javnim parkiralištima: 

 

 P2- asfaltirano parkiralište u ulici Kanal (preko puta ambulante) 

 P3 - makadamsko parkiralište u ulici Kanal (između ambulante i donjeg Groblja) 

 P5 asfaltirano i makadamsko parkiralište u ulici Rižanske skupštine uz prometnicu od 

zavoja– gornjeg groblja do skretanja u ulicu Angelo Garbizza  

 P6 asfaltirano parkiralište u ulici Gradiziol ispred gornjeg Groblja  

Članak 5. 

 Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu s 

propisima o sigurnosti prometa. Javna parkirališta moraju imati oznaku zone, dopuštenog 

trajanja parkiranja, vremena naplate parkiranja i visinu naknada za parkiranje. 

 



Članak 6. 

Parkiranje na javnom parkiralištu ima neograničeno vrijeme trajanja parkiranja od 

00,00-24,00 sata. Naplata parkiranja vrši se prema slijedećem rasporedu: 

3 i 11 mjesec         radno vrijeme: 10-17  

4 i 10 mjesec                                  10-18 

5 i 9 mjesec                                    09-20 

6,7,8, mjesec                                  09-21 

12,1,2 mjesec – nema naplate 
 

 

  

Članak 7. 

 Korisnikom javnog parkirališta (u daljnjem tekstu: Korisnik) u smislu ove Odluke 

smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva 

unutarnjih poslova, prema registracijskoj oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana 

vlasnik vozila utvrđuje se na drugi način. 

 

II. OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNIH PARKIRALIŠTA S 

NAPLATOM 

 
a) dnevna parkirališna karta 

 

Članak 8. 

 Korisnik može za zaustavljanje ili parkiranje vozila na javnom parkiralištu s naplatom, 

plaćati dnevnu kartu Upravljaču, na temelju sklapanja ugovora o korištenju javnog 

parkirališta s naplatom, uz korištenje dnevne parkirališne karte (u daljnjem tekstu: Ugovor o 

parkiranju uz korištenje dnevne karte) prihvaćajući opće uvjete ugovora o korištenju javnih 

parkirališta s naplatom propisanih ovom Odlukom.  

 

Članak 9. 

Ugovorom iz članka 8. ove Odluke isključuje se čuvanje vozila te odgovornost za 

oštećenje ili krađu vozila. 

 

Članak 10. 

 Za korištenje javnih parkirališta koristi se dnevna parkirališna karta. Dnevna 

parkirališna karta (u daljnjem tekstu: dnevna karta) vrijedi za parkiralište i za vremensko 

razdoblje za koje je izdana. 

Dnevna karta vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena u prvom slijedećem danu 

u kojem se naplaćuje parkiranje. Izgled i sadržaj dnevne karte za korištenje javnih parkirališta 

određuje Upravljač. 

Cijenu dnevne karte za korištenje javnih parkirališta određuje Upravljač uz prethodnu 

suglasnost Načelnika Općine Motovun. 

 

Članak 11. 

  

Dnevna karta može se platiti i  putem naloga za plaćanje dnevne karte uplatom na žiro-

račun Upravljača ili uplatom dnevne karte na blagajni Upravljača u redovnom radnom 



vremenu. Naplata dnevne karte putem naloga za plaćanje dnevne karte podrazumijeva 

preuzimanje tiskane dnevne karte neposredno na parkiralištu na način iz članka 12. stavka 3. 

ove Odluke i plaćanje dnevne karte uplatom na žiro račun Upravljača. 

Naplata dnevne karte na blagajni Upravljača podrazumijeva naplatu dnevne karte na 

blagajni Upravljača koja je prethodno preuzeta na parkiralištu ili istodobno preuzimanje i 

plaćanje tiskane dnevne karte na blagajni Upravljača. 

 

Članak 12. 

  

Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima obavlja ovlaštena osoba 

Upravljača. 

Ovlaštene osobe koriste se odgovarajućom opremom koja omogućuje evidentiranje 

mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa i registarske oznake vozila te ispisivanje dnevne 

karte i naloga za plaćanje dnevne karte, a sve u skladu s odredbama općih uvjeta ugovora o 

korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanih ovom Odlukom. 

Dnevnu kartu i nalog za plaćanje dnevne karte izdaje osoba ovlaštena za nadzor nad 

parkiranjem. Osoba ovlaštena za nadzor nad parkiranjem dnevnu kartu i nalog za plaćanje 

dnevne karte pričvršćuje ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila ili iste uručuje osobno na 

zahtjev Korisnika. 

Dostavljanje dnevne karte i naloga za plaćanje dnevne karte na način iz stavka 2. 

ovoga članka smatra se urednim i kasnije oštećenje ili uništenje istih ne utječe na valjanost 

dostavljanja te ne odgađa plaćanje dnevne karte. 

 

 

Članak 13. 

Korisnik koji koristi javno parkiralište prema ugovoru o parkiranju uz korištenje 

dnevne karte dužan je platiti dnevnu kartu u roku od osam (8) dana od dana izdavanja iste. 

 

Članak 14. 

 Ako Korisnik ne plati dnevnu kartu u roku iz članka 13. ove Odluke, pisanim putem 

bit će opomenut da je dužan, osim iznosa dnevne karte, u daljnjih osam (8) dana, platiti 

troškove opomene i zakonsku zateznu kamatu, na što će ga se u nalogu upozoriti.  

Ako Korisnik ne podmiri troškove u danim rokovima, Upravljač će pokrenut protiv 

njega ovršni postupak. 

 

b) povlaštena parkirališna karta 

 

Članak 15. 

 Za korištenje javnih parkirališta po povlaštenim uvjetima koristi se povlaštena 

parkirališna karta.  

Povlaštena parkirališna karta (u daljnjem tekstu: povlaštena karta) vrijedi za 

parkiralište i za vremensko razdoblje za koju je izdana. 

Izgled i sadržaj povlaštene karte za korištenje javnih parkirališta određuje Upravljač. 



Vrste i cijene povlaštenih karata za korištenje javnih parkirališta određuje Upravljač uz 

prethodnu suglasnost Načelnika Općine Motovun. 

 

III. PRIJELAZNE I IZVRŠNE ODREDBE  

Članak 16. 

 Upravljač će nakon stupanja na snagu ove Odluke sklopiti Ugovor o zakupu i dodjeli 

na korištenje javnih površina, te zakupu dijelova nerazvrstanih cesta  za obavljanje 

parkirališnih usluga. Ugovorom će se regulirati odnos između Upravljača i Općine Motovun, 

te cijene parkirališnih karti. 

Prilikom promjene cijena iz stavka 1. ovog članka Upravljač je dužan zatražiti 

prethodnu suglasnost Načelnika Općine Motovun. 

 

Članak 17. 

Ova Odluka stupa na osam dana od dana donošenja, a objavit će se u Službenim 

novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar 

u Šumi. 

 

KLASA: 211-01/16-01/02 

URBROJ: 2163/05-04-16-1 

Motovun, 01. lipnja 2016. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Tomislav Pahović, v.r. 

 
 


