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Na temelju članka 5. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne 

novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17 i 70/19), članka 41. 

Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" broj 02/13), Gradsko 

vijeće Grada Poreča - Parenzo na sjednici održanoj dana _____2019. godine donijelo je 

 

ODLUKU O POSEBNO OZNAČENIM PARKIRNIM MJESTIMA 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se parkirališna mjesta 

rezervirana za vozila osoba s invaliditetom, za vozila opskrbe, za mopede i motocikle, za 

stanare pojedinih ulica, te uvjeti za korištenje istih. 

 

Članak 2. 

 

Kontrolu parkiranja na mjestima iz članka 1. ovoe Odluke obavljaju djelatnici Odjeljka 

prometnog redarstva Grada Poreča – Parenzo te djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova. 

 

II. REZERVIRANA MJESTA ZA VOZILA OSOBA S INVALIDITETOM 

 

Članak 3. 

 

Mjesto rezervirano za parkiranje vozila osoba s invaliditetom je posebno označeno 

mjesto na kojem je omogućeno parkiranje isključivo osobama s invaliditetom pod uvjetima koji 

su propisani Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnikom o znaku pristupačnosti. 

 

Članak 4. 

 

(1) Za parkiranje vozila osoba s invaliditetom osiguravaju se parkirna mjesta na 

sljedećim lokacijama: 

Narodni trg – 4 mjesta 

Obala m. Tita (k. br 15) – 2 mjesta 

Obala m. Tita (k. br 24) – 3 mjesta 

Obala m. Tita (ugibalište kod mola za otok Sv. Nikole) – 1 mjesto 
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Ulica N. Tesle (križanje ulica N. Tesle, P. Budičina i O. Keršovanija) – 1 mjesto 

Ulica N. Tesle (k. br. 10) – 1 mjesto 

Ulica J. Šurana – 1 mjesto 

Ulica O. Keršovanija (k. br. 11) – 1 mjesto  

Ulica P. Kandlera (k. br. 3) – 1 mjesto 

Ulica Istarskog razvoda (k. br. 17) – 1 mjesto 

Zagrebačka ulica – 2 mjesta 

Trg J. Rakovca (k. br. 5 i 12) – 2 mjesta 

Vukovarska ulica (k. br. 1) – 2 mjesta 

Vukovarska ulica (k. br. 9) – 3 mjesta  

Vukovarska ulica (pošta) – 2 mjesta 

Ulica M. Županića (k. br. 8) – 2 mjesta 

Ulica V. Gortana (k. br. 25) – 1 mjesto 

Prvomajska ulica (k. br 4a) – 2 mjesta 

Partizanska ulica (k. br. 4a) – 1 mjesto  

Partizanska ulica (parking pod naplatom) – 2 mjesta 

Partizanska ulica (k. br. 15) – 2 mjesta 

Partizanska ulica (k. br. 9) – 2 mjesta 

Partizanska ulica (k. br. 7) – 2 mjesta 

Partizanska ulica (k. br. 5a) – 2 mjesta 

Parkiralište Osnovna škola – 8 mjesta 

Parkiralište Općinski sud – 2 mjesta 

Ulica R. Končara – 2 mjesta 

Ulica R. Končara (kod ulaza na parkirališe „sud“) – 1 mjesto 

Ulica R. Končara (ispred dječjeg vrtića) – 1 mjesto 

Ulica R. Končara (preko puta pizzerie „Dino“) – 2 mjesta 

Ronjgova ulica (k. br. 4) – 1 mjesto 

Ulica A. Guštin – 1 mjesto 

Ulica M. Lombarde (k. br. 26) – 1 mjesto 

Ulica M. Balote (kod boćališta) – 1 mjesto 

Ulica M. Balote (iza k. br. 7) – 2 mjesta 

Ulica Mate Balote (kod pothodnika) – 1 mjesto 

Gimnastička ulica (k. br. 2) – 1 mjesto 

Ulica M. Gioseffia (Bolnica) – 3 mjesta 

Ulica M. Gioseffia (centar za socijalnu skrb) – 2 mjesta 

Ulica A. Šantića – 1 mjesto 

Ulica I. G. Kovačića – 1 mjesto 

Ulica M. Vlašića (k. br. 2 HEP) – 1 mjesto 

Ulica M. Vlašića (k. br. 24) – 1 mjesto  

Ulica M. Vlašića (između k. br. 24 i 26) – 2 mjesta 

Ulica M. Vlašića (k. br. 20) – 3 mjesta 

Ulica M. Vlašića (k. br. 26) – 4 mjesto 

Rovinjska ulica (k. br. 29) – 2 mjesta 

Finida (kod osnovne škole) – 5 mjesta 

Ulica K. Huguesa (kod groblja) – 3 mjesta 

Creska ulica (k. br. 26) – 1 mjesto 

Šetalište A. Restovića (Pical) – 2 mjesta 

Červar Porat (prije marine) – 1 mjesto 

Červat Porat, Riva Amfora – 2 mjesta 

Červar Porat, Pinot – 2 mjesta 



Červar Porat, Mirta – 4 mjesta 

Červar Porat, Mirta (kod šumice) – 2 mjesta 

Červar Porat, Park Motovun – 2 mjesta 

Červar Porat, Šterna – 2 mjesta 

Červar Porat, Park Motovun – 1 mjesto 

Žbandaj (poduzetnički inkubator) – 1 mjesto 

Žbandaj (trgovina) – 1 mjesto 

Žbandaj (osnovna škola) – 1 mjesto 

Nova Vas (crkva) – 1 mjesto 

Nova Vasa (igralište) – 1 mjesto 

Veliko gradsko Parkiralište – 12 mjesta 

Veli Maj (dječji vrtić) – 1 mjesto 

Špadići (kod okretišta za vlakić) – 1 mjesto 

Vranići, Humska ulica – 1 mjesto 

(2) Ukoliko se za to ukaže potreba Grad zadržava pravo obilježavanja dodatnih mjesta 

za vozila osoba s invaliditetom i na drugim lokacijama. 

 

III. REZERVIRANA MJESTA ZA VOZILA OPSKRBE 

 

Članak 5. 

 

Mjesto rezervirano za obavljanje poslova opskrbe je posebno označeno mjesto na 

kojem je omogućeno zadržavanje vozilima opskrbe i to isključivo za obavljanje poslova 

istovara i utovara robe za poslovne subjekte koji se bave trgovačkom i ugostiteljskom 

djelatnošću na području Grada Poreča – Parenzo u maksimalnom trajanju od 30 minuta. 

 

Članak 6. 

 

(1)Za istovar i utovar robe osiguravaju se parkirna mjesta na sljedećim lokacijama: 

Narodni trg – 3 mjesta 

Obala m. Tita (kod carinskog gata) – 2 mjesta 

Obala m. Tita ( k. br. 24) – 2 mjesta 

Obala M. Laginje (kod talijanske škole) – 2 mjesta 

Obala m. Tita (ugibalište kod mola za otok Sv. Nikole) – 3 mjesta 

Ulica N. Tesle/P. Budičin – 2 mjesta 

Ulica N. Tesle (k. br. 11) – 3 mjesta  

M. Županića (Tržnica) – 7 mjesta 

M. Županića (od k. br. 4 do 8) – 3 mjesta 

Vukovarska ulica (osnovna škola) – 1 mjesto 

Partizanska ulica (k. br. 4A) – 1 mjesto 

Partizanska ulica (kod caffe bara „Lamai“) – 1 mjesto 

Trg J. Rakovca – 2 mjesta 

Zagrebačka ulica – 2 mjesta 

Ulica O. Keršovanija (k. br. 11) – 1 mjesto  

Ulica P. Kandlera (k. br. 2) – 2 mjesta 

Ulica P. Kandlera (k. br. 13) – 1 mjesto 

Giuseppe Caprin – 2 mjesta 

Ulica R. Končara (k. br. 7, kod vrtića) – 2 mjesta 

Ulica R. Končara (preko puta pizzerie „Dino“) – 1 mjesto 

Šetalište A. Restovića (Pical) – 1 mjesto  



Červar Porat (autobusna stanica) – 1 mjesto 

Červar Porat (Gradina) – 1 mjesto 

Červar Porat (prije marine) – 2 mjesta 

Červar Porat (Riva Amfora) – 4 mjesta 

Červar Porat (Park Busola) – 2 mjesta. 

(2) Ukoliko se za to ukaže potreba Grad zadržava pravo obilježavanja dodatnih mjesta 

za opskrbu i na drugim lokacijama. 

 

Članak 7. 

 

(1) Istovar i utovar robe na mjestima iz članka 5. i 6. ove Odluke dopušten je samo 

obilježenim teretnim vozilima i osobnim vozilima s posebnim odobrenjem koje izdaje Upravni 

odjel za komunalni sustav Grada Poreča – Parenzo. 

(2) Odobrenje za obavljanje opskrbe osobnim vozilom izdaje se samo 

vlasnicima/korisnicima trgovačkih i ugostiteljskih objekata sa područja Grada Poreča – Parenzo 

te pravnim ili fizičkim osobama koji imaju registriranu djelatnost izvan Grada Poreča – 

Parenzo, a vrše opskrbu na području Grada Poreča – Parenzo, ali za obavljanje opskrbe ne 

posjeduju adekvatno teretno vozilo već istu obavljaju osobnim vozilom. 

(3) Odobrenje iz stavka 2 ovog članka izdaje se za maksimalno dva vozila po 

poslovnom subjektu. 

(4) Zahtjevu za izdavanje kartice iz stavka 1 ovog članka, potrebno je priložiti sljedeće 

dokumente: 

-potvrdu da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Poreču – Pazenzo 

-potvrde da nema nepodmirenih dugovanja prema gradskim poduzećima „Usluga Poreč d.o.o.“, 

„Odvodnja Poreč d.o.o.“ i „Stan d.o.o.“. 

-izvadak iz sudskog registra (pravne osobe) 

-izvadak iz obrtnog registra (fizičke osobe – obrtnici) 

-kopiju prometne dozvole vozila za koje se traži odobrenje. 

 

Članak 8. 

 

Prilikom izdavanja odobrenja izdaje se i kartonski sat. Sat je vlasništvo Grada Poreča 

– Parenzo kojeg je vlasnik/korisnik istekom Odobrenja ili prijevremenim ukidanjem dužan 

vratiti Gradu Poreču – Parenzo. 

Članak 9. 

 

(1) Na sat se upisuje klasifikacijska oznaka izdanog odobrenja, datum izdavanja 

odobrenja, datum isteka odobrenja i registarska/e oznaka/e vozila za koje se sat izdaje. 

(2) Odobrenje se izdaje bez naknade na vremenski period od 2 (dvije) godine. 

 

Članak 10. 

 

(1) Sat mora biti postavljen na vidljivom mjestu ispod vjetrobranskog stakla na 

vozačevoj strani vozila. 

(2) Korisnik opskrbnog mjesta dužan je dolaskom na opskrbno mjesto označiti na satu 

točno vrijeme dolaska. 

(3) Korisnik dostavnog mjesta na istom se smije zadržati maksimalno 30 minuta. 

(4) Sat se smije koristiti samo za vozilo čija je registarska oznaka navedena u 

Odobrenju i na satu. Sat nije prenosiv. 



(5) Zabranjeno je korištenje sata ukoliko je za njegovo korištenje isteklo Odobrenje ili 

je prijevremeno ukinuto. 

Članak 11. 

 

(1) Za kršenje stavaka iz prethodnog članka korisniku Odobrenja pripisivat će se 

negativni bodovi. 

(2) Ukoliko korisnik Odobrenja prikupi tri negativna boda Odobrenje će se ukinuti. O 

ukidanju Odobrenja korisnik će biti obaviješten pisanim putem. 

(3) Ukidanjem Odobrenja poslovni subjekt gubi pravo na izdavanje novog Odobrenja 

u narednih godinu dana. 

(4) Kršenjem stavaka 3, 4 i 5 iz prethodnog članka uz negativne bodove prometni redar 

će izdati i kaznu za nepropisno parkiranje zbog nepoštivanja prometnog znaka. 

(5) Korisnik Odobrenja ne smije nepropisno zaustaviti ili parkirati vozilo kako bi 

mogao obaviti opskrbu ukoliko na opskrbnim mjestima nema slobodnih mjesta. 

(6) Evidenciju negativnih bodova vodi Odsjek za komunalno i prometno redarstvo, 

Odjeljak prometnog redarstva. 

 

Članak 12. 

 

(1) Na opskrbnim mjestima ne smiju parkirati neobilježena teretna i osobna vozila. 

(2) Ukoliko se na opskrbnim mjestima zatekne neobilježeno vozilo, vlasnik/korisnik 

istog će se kazniti novčanom kaznom propisanom Zakonom o sigurnosti prometa na cestama. 

 

IV. REZERVIRANA MJESTA ZA PARKIRANJE MOPEDA I MOTOCIKALA 

 

Članak 13. 

 

Mjesto rezervirano za parkiranje mopeda i motocikala je posebno označeno mjesto na 

kojem je omogućeno parkiranje isključivo mopedima i motociklima bez naplate naknade za 

korištenje istih. 

Članak 14. 

 

(1) Na mjestima iz prethodnog članka nije dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje 

ostalim skupinama vozila. 

(2) Postupanje suprotno stavku 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom  

vlasnik/korisnik vozila temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 

 

Članak 15. 

 

(1) Za parkiranje mopeda i motocikala osiguravaju se parkirna mjesta na sljedećim 

lokacijama: 

Narodni trg – 27 mjesta  

Obala m. Tita (k. br. 13) – 3 mjesta 

Obala m. Tita (k. br. 24) – 3 mjesta 

Ulica O. Keršovanija – 7 mjesta 

Ulica M. Županića (tržnica) – 4 mjesta  

Trg J. Rakovca – 36 mjesta 

Zagrebačka ulica (početak i kraj ulice) – 18 mjesta 

Ulica P. Kandlera – 22 mjesta 

Ulica G. Caprina – 3 mjesta 



Ulica Istarskog razvoda (k. br. 7) – 3 mjesta 

Ulica Istarskog razvoda (k. br. 19) – 3 mjesta 

Gimnastička ulica – 2 mjesta  

Ulica R. Končara (početak i kraj viala) – 21 mjesto 

Ulica R. Končara (kod fast fooda „Fortuna“) – 2 mjesta 

Partizanska (iza zgrade br. 13) – 10 mjesta 

Parkiralište Općinski sud – 7 mjesta 

Šetalište A. Restovića (Pical) – 11 mjesta  

(2) Ukoliko se za to ukaže potreba Grad zadržava pravo obilježavanja dodatnih mjesta 

za mopede i motocikle i na drugim lokacijama. 

 

V. REZERVIRANA MJESTA ZA STANARE 

 

Članak 16. 

 

(1) U dijelu ulica Giuseppe Caprin (ispred kućnog broja 1A), Jože Šurana (od križanja 

sa ulicom M. Grahalića do  kućnog broja 12), na dijelu obale maršala Tita (kod zgrade na 

kućnom broju 3), u dijelu ulice N. Tesle (ispred kućnog broja 14), na ulici Vjekoslava Spinčića, 

na ulici Gašpara Kalčića (kod k. br. 6 i preko puta k. br. 8 do 14 ) smiju parkirati samo 

vlasnici/posjednici, odnosno korisnici stambenih i poslovnih prostora za što će temeljem 

podnesenog Zahtjeva, od Grada Poreča – Parenzo, Upravnog odjela za komunalni sustav, dobiti 

identifikacijsku karticu. 

(2) Kartica iz prethodnog stavka mora biti istaknuta ispod vjetrobranskog stakla vozila 

za koje se tražilo Odobrenje. 

(3) Po svakoj stambenoj/poslovnoj jedinici može se izdati jedno odobrenje za 

maksimalno dva vozila s time da u isto vrijeme smije biti parkirano samo jedno vozilo.  

(4) Karticu nije moguće prenositi na vozila koja nisu navedena u Odobrenju. 

(5) Kartica vrijedi samo za određenu ulicu i korisniku iste Grad ne osigurava slobodno 

parkirno mjesto. 

(6) Kartica se izdaje bez naknade na neodređeno vrijeme. 

(7) U slučaju prodaje stambenog/poslovnog prostora karticu treba vratiti Gradu Poreču 

– Parenzo, Upravnom odjelu za komunalni sustav, a novi vlasnik prostora treba ishodovati novo 

Odobrenje.  

(7) Zahtjevu za izdavanje kartice iz stavka 1 ovog članka, potrebno je priložiti sljedeće 

dokumente: 

-potvrdu da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Poreču – Pazenzo 

-potvrde da nema nepodmirenih dugovanja prema gradskim poduzećima „Usluga Poreč d.o.o.“, 

„Odvodnja Poreč d.o.o.“ i „Stan d.o.o.“. 

-potvrdu o prebivalištu na određenoj adresi (fizičke osobe) 

-izvadak iz sudskog registra (pravne osobe) 

-izvadak iz obrtnog registra (fizičke osobe – obrtnici) 

-kopiju prometne dozvole vozila za koje se traži odobrenje. 

 

Članak 17. 

 

Na identifikacijskoj kartici se upisuje klasifikacijska oznaka izdanog odobrenja, datum 

izdavanja odobrenja i registarska/e oznaka/e vozila za koje se kartica izdaje, te naziv ulice za 

koju kartica vrijedi. 

 

 



Članak 18. 

 

Kršenje stavaka 2, 3, 4, 5 i 7 iz članka 16. sankcionirat će se novčanom kaznom 

sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. 

 

Članak 19. 

 

Vlasnici/posjednici privatnih garaža smiju parkirati svoja vozila ispred kolnog ulaza u 

garažu ukoliko za to posjeduju Odobrenje Upravnog odjela za komunalni sustav. 

 

Članak 20. 

 

(1) Zahtjevu za izdavanje Odobrenja iz prethodnog članka potrebno je priložiti 

sljedeće dokumente: 

-potvrdu da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Poreču – Pazenzo 

-potvrde da nema nepodmirenih dugovanja prema gradskim poduzećima „Usluga Poreč d.o.o.“, 

„Odvodnja Poreč d.o.o.“ i „Stan d.o.o.“. 

-kopiju osobne iskaznice 

-vlasnički/posjedovni list garaže odnosno nekretnine u kojoj se nalazi garaža 

-kopiju/e prometne/ih dozvole/a vozila za koje se traži odobrenje 

-javnobilježničku izjavu ukoliko vlasnik/posjednik garaže ustupi svoje mjesto trećoj osobi 

(2) Odobrenje se može izdati za maksimalno dva vozila s time da u isto vrijeme smije 

biti parkirano samo jedno vozilo  

(3) Odobrenje se izdaje na neodređeno vrijeme. 

(4) Odobrenje nije prenosivo na vozila koja nisu navedena u Odobrenju. 

(5) Vlasnik/korisnik garaže dužan je o svom trošku na garažna vrata postaviti prometni 

znak zabrane zaustavljanja i parkiranja (B39) te dopunsku ploču „osim vozila korisnika 

garaže“. 

(6) Na dopunsku ploču iz prethodnog stavka obavezno treba navesti i registarske 

oznake vozila kojima je Odobrenjem dopušteno parkiranje ispred određene garaže. 

 

Članak 21. 

 

Kršenje stavaka 2, 4, 5 i 6 iz prethodnog članka sankcionirat će se sukladno Zakonu o 

sigurnosti prometa na cestama. 

 

Članak 22. 

 

Nadzor nad primjenom odredaba ovoga Pravilnika vršit će službene osobe Prometnog 

redarstva Grada Poreča-Parenzo te djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova, sukladno zakonu 

i drugim propisima. 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški 

i ženski rod.  

Članak 23. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja te se objavljuje u 

Službenom glasniku Grada Poreča-Parenzo. 

 
                                                                                                                                                                                                                        



                                                                                                               PREDSJEDNIK             

                                                                                                         GRADSKOG VIJEĆA                                                                                          

                            Adriano Jakus 

                                                               

                                     
 


