
 
 
 Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske 
županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 7/16 - pročišćeni 
tekst i 12/17) i članka 31. stavka 1. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke 
(„Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 33/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 
3/15 i 3/17), Gradonačelnik Grada Rijeke,18. travnja 2018. godine, donio je 
 
 

ODLUKU  
o izmjenama Odluke o određivanju lokacija i broju rezerviranih parkirališnih mjesta  

za određene korisnike 
 
 

Članak 1. 
 
 U Odluci o određivanju lokacija i broju rezerviranih parkirališnih mjesta za određene 
korisnike ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 11/10) u članku 2. stavku 1. točka 
1. mijenja se i glasi: 
 "1. Ministarstvo unutarnjih poslova - ukupno 39 parkirališnih mjesta na lokacijama: 
 - Ulica Školjić ................................................................10 mjesta, 
 - Ulica Žrtava fašizma...................................................11 mjesta, 
 - Ulica Đure Šporera.....................................................13 mjesta, 
 - Putnička obala..............................................................5 mjesta.“ 
 

Članak 2. 
  
 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Grada 
Rijeke“. 
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Obrazloženje 
Prijedloga odluke o izmjenama  

Odluke o određivanju lokacija i broju rezerviranih parkirališnih mjesta za određene 
korisnike  

 
 
Uvod 
  
Odlukom o uređenju prometa na području Grada Rijeke („Službene novine Primorsko - goranske 
županije“ broj 33/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/15 i 3/17) uređeni su uvjeti i pravila 
odvijanja prometa na javno prometnim površinama u Gradu Rijeci te mjere za njihovo provođenje. 
 
Odredbom članka 14. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke određeno je da se 
javnim parkiralištem, u smislu navedene Odluke, smatra dio javno prometne površine namijenjene 
isključivo za parkiranje vozila te građevinski objekt namijenjen za parkiranje vozila (javna garaža), 
kao i da javno parkiralište mora biti označeno prometnom signalizacijom sukladno propisima. 
 
Članak 15. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke određuje da javno parkiralište 
može biti s naplatom ili bez naplate. Javno parkiralište na kojem se obavlja naplata određuje 
Gradonačelnik Grada Rijeke, kao i visinu naknade za parkiranje. 
 

Odredbom članka 26. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke utvrđeno je da se na 
javnom parkiralištu s naplatom i bez naplate može, na temelju pisanog zahtjeva korisnika, dati na 
uporabu rezervirano parkirališno mjesto.  

Za rezervirano parkirališno mjesto plaća se mjesečna naknada u iznosu propisanom člankom 17. 
Odluke o visini naknade za parkiranje (“Službene novine Grada Rijeke” broj 2/14, 7/15, 8/15,  
12/15, 2/16 i 5/16), a pri čemu na javnom parkiralištu pod naplatom broj rezerviranih 
parkirališnih mjesta ne može prijeći 10% ukupnog broja parkirališnih mjesta. 
 
Odredbom članka 27. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke određeno je da s 
korisnikom rezervacije parkirališnog mjesta trgovačko društvo RIJEKA plus d.o.o. sklapa ugovor o 
zakupu sukladno odredbama te Odluke, na vrijeme od jedne godine, uz mogućnost produženja 
ugovora. Iznimno, zbog promjene prometnih okolnosti, ugovor o zakupu može se raskinuti i prije 
isteka roka od godine dana pod uvjetom da se korisniku osigura drugo parkirališno mjesto u 
neposrednoj blizini. 

 

Nadalje, članak 28. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke određuje da se 
rezervirano parkirališno mjesto može odobriti za: 

 ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, 
 ministarstvo nadležno za obranu, 
 konzularni ured, 
 inspekcijsko tijelo, 
 drugu fizičku i pravnu osobu. 

 

Člancima 30., 31. i 32. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke utvrđeno je kako 
slijedi. Ukoliko su korisnici rezerviranih parkirališnih mjesta ministarstvo nadležno za unutarnje 
poslove, ministarstvo nadležno za obranu, konzularni ured te inspekcijsko tijelo, tada isti plaćaju 
povlaštenu naknadu za rezervirano parkirališno mjesto, utvrđenu odredbom članka 17. stavaka 2. i 
4. Odluke o visini naknade za parkiranje, pri čemu lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta 
za navedene korisnike određuje Gradonačelnik Grada Rijeke na prijedlog trgovačkog društva 
RIJEKA plus d.o.o., a ta rezervirana parkirališna mjesta daju se na vrijeme do dvije godine. 
Rezervirano parkirališno mjesto mora biti posebno označeno. 



Na temelju citiranog članka 31. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke, 
Gradonačelnik Grada Rijeke je donio Odluku o određivanju lokacija i broju rezerviranih parkirališnih 
mjesta za određene korisnike (“Službene novine Primorsko - goranske županije” broj 11/10), (u 
daljnjem tekstu: Odluka) kojom se određuju lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta za 
sljedeće korisnike:  

 ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, 
 ministarstvo nadležno za obranu, 
 konzularni ured, 
 inspekcijsko tijelo. 

 

Prema odredbi članka 2. Odluke, za potrebe ministarstva nadležnog za unutarnje poslove utvrđeno 
je ukupno 35 parkirališnih mjesta na sljedećim lokacijama: 

 Ulica Školjić 10 mjesta, 
 Ulica Žrtava fašizma 11 mjesta, 
 Ulica Đure Šporera 9 mjesta, 
 Putnička obala 5 mjesta. 

 
Sukladno prethodno navedenim Odlukama, trgovačko društvo RIJEKA plus d.o.o. sklopilo je s 
ministarstvom nadležnim za unutarnje poslove Ugovor o zakupu parkirališnih mjesta kojim su 
uređeni međusobni odnosi u svezi korištenja rezerviranih parkirališnih mjesta s važenjem istog do 
dana 30. svibnja 2018. godine.  
 
Dana 13. ožujka 2018. godine Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, PU Primorsko - 
goranska obratilo se Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za komunalni sustav pisanim zahtjevom, 
Broj: 511-09-01-1590/2018, za dodjelom na uporabu dodatna četiri rezervirana parkirna mjesta na 
lokaciji Ulica Đure Šporera (kod Prve policijske postaje Rijeka) za potrebe parkiranja vozila policije, 
a koja je potrebno obilježiti okomitom i vodoravnom prometnom signalizacijom. Skica lokacije na 
kojoj bi se nalazila navedena četiri rezervirana parkirna mjesta prilaže se ovome materijalu.  
 
Stručne službe Odjela gradske uprave za komunalni sustav, trgovačkog društva Rijeka promet d.d. 
i trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. ocijenile su da je predmetni zahtjev sukladan propisima i 
prethodno navedenim aktima Grada Rijeke, kao i da je isti opravdan objektivnim potrebama službe 
ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.  
 
Slijedom svega navedenog, predlažu se izmjene Odluke, kako slijedi: 
 
   
Članak 1.  
Ovim se člankom predlaže izmjena članka 2. važeće Odluke, na način da se u stavku 1. točki 1. 
toga članka za korisnika ministarstvo nadležno za unutarnje poslove utvrdi ukupan broj 
rezerviranih parkirališnih mjesta od 39 parkirališnih mjesta, a na lokacijama kako slijedi: Ulica 
Školjić - 10 mjesta, Ulica Žrtava fašizma - 11 mjesta, Ulica Đure Šporera - 13 mjesta (umjesto 
sadašnjih 9 mjesta) i Putnička obala - 5 mjesta. 
 
Članak 2.  
Predložena Odluka objavit će se u "Službenim novinama Grada Rijeke", a ista stupa na snagu 
osmoga dana od dana objave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sukladno svemu naprijed navedenom, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese 
slijedeći 

 
 

Z A K LJ U Č A K  
 
 

1. Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o određivanju lokacija i broju rezerviranih 
parkirališnih mjesta za određene korisnike, u predloženom tekstu. 
 

2. Zadužuje se Ured grada da Odluku iz točke 1. ovoga Zaključka objavi u „Službenim 
novinama Grada Rijeke“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 
županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13  i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 7/16 - pročišćeni 
tekst i 12/17) i članka 31. stavka 1. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke 
(„Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 33/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 
3/15 i 3/17), Gradonačelnik Grada Rijeke dana ______________ 2018. godine, donio je 
 
 
 

ODLUKU  
o izmjenama Odluke o određivanju lokacija i broju rezerviranih parkirališnih mjesta  

za određene korisnike 
 

 
Članak 1. 

 
 U Odluci o određivanju lokacija i broju rezerviranih parkirališnih mjesta za određene 
korisnike ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 11/10) u članku 2. stavku 1. točka 
1. mijenja se i glasi: 
 "1. Ministarstvo unutarnjih poslova - ukupno 39 parkirališnih mjesta na lokacijama: 
      - Ulica Školjić ................................................................10 mjesta, 
       - Ulica Žrtava fašizma...................................................11 mjesta, 
       - Ulica Đure Šporera.....................................................13 mjesta, 
       - Putnička obala..............................................................5 mjesta.“ 
 

Članak 2. 
  
 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Grada 
Rijeke“. 
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