
Projekt "Otklonimo barijere"
Interesna skupina za podršku osobama s invaliditetom
Rijeka – zdravi grad

Obilježavanje parkirališnih mjesta

grupe kontinuirano prate obilježavanje parkirališnih mjesta u gradu, koja 
se mijenjaju i nadopunjuju zavisno o izgradnji i reguliranju parkirališnih površina u gradu i 

irališta traži da 5 % od ukupnog broja parkirnih 
mjesta pripadne osobama s invaliditetom. Prema istraživanju Interesne grupe napravljenom 
2007. godine, broj parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom u gradu Rijeci pod javnom 
naplatom zadovoljava europske standarde. 

U taj postotak ne ulaze i parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom ispred stambenih 

centara. 

tom na mjestu stanovanja

2000. godina 22 kom
2001. godina 43 kom
2002. godina 39 kom
2003. godina 60 kom
2004. godina 70 kom
2005. godina 39 kom
2006. godina 26 kom
2007. godina 35 kom
2008. godina 29 kom
2009. godina 56 kom
2010. godina 62 kom 
2011. godina 55 kom 
2012. godina 44 kom
2013. godina 36 kom
2014. godina 15 kom     (do 1. lipnja 2014.)

Ukupni broj vozila registriranih u Gradu Rijeci
Ukupni broj stanovnika Grada Rijeke prema popisu iz 2011. godine iznosio je 128.624 
stanovnika. Ukupni broj registriranih vozila (podaci dobiveni iz Policijske uprave primorsko-

67.962 – 2005.g.
70.000 – 2006.g.
72.058 – 2007.g.
73.768 – 2008.g.
72.449 – 2009.g.
70.331 – 2010.g.
68.945 – 2011.g.
63.065 – 2012. g.
61.798 – 2013.g.



Broj parkirališnih mjesta pod naplatom Rijeka prometa  
3.878 – 2005.g.
3.888 – 2006.g.
3.903  – 2007.g.
4.120 – 2008.g
4277 – 2009.g.
4277 – 2010.g.
4543 – 2011.g.
4641– 2012.g.
4.639 – 2013.g. 
4661 – 01.06.2014.                      

Broj parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom (parkirališta Rijeka prometa)
178 – 2005. g.  
199 - 2006.g. 
200 – 2007. g. 
211 - 2008.g.  
172 - 2009.g (2010.g.) . 
187 - 2011.g.
196 - 2012.g. 
204 – 2013. g. 
207 - 2014.g

Broj parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom u garažama:
Garaža – Ciottina – 4 (od ukupno 86)
Garaža Zamet – 14 (od ukupno 232)
Kantrida – 8 (od ukupno 154)
Garaža Zagrad* – 35 (od ukupno 800)
Garaža Stari grad* – 20 (od ukupno 400)

Ukupno: 81 parkirno mjesto za OSI
* Nisu pod naplatom Rijeka prometa d.d.

Broj parkirališnih
Getro – 6 mjesta
Konzum – 5 + 8 mjesta
Merker – 2 mjesta
Billa – 5 mjesta
Plodine (bivši TUŠ) – 3 mjesta
Kaufland – 13 mjesta
K&K –- 2 mjesta
Tower centar – 58 mjesta (2006.g.)
ZTC – 58 mjesta (2013.g.)

Ukupno: 160 parkirališnih mjesta za osobe 

Ukupno izdatih znakova pr
Rijeke



Pravilnika od 15. srpnja 2008. godine.
1. 2008. g. – 178
2. 2009. g. – 439
3. 2010. g. – 415
4. 2011. g. – 497
5. 2012. g. – 271
6. 2013. g. – 377
7. 2014.  *do 04.07.2014. g . – 309 

ekstremiteta.

* 35 naljepnica za osobe s invaliditetom, izdate su od strane Rijeka 

naplatom Rijeka prometa / žuta + plava linija /. (Godišnja cijena za osobe s invaliditetom (40 
kn).

– zdravi grad

Rijeka, srpanj 2014. 

raspoložive podatke
srpnja 2014.


