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Predmet: Amandmani na Prijedlog odluke o uređenju prometa na području grada 
Rijeke 
 

Na temelju članka 93. stavka 3. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Rijeke („Službene novine 
Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispravak i 25/13 – pročišćeni tekst) 
podnosim amandmane na Prijedlog odluke o uređenju prometa na području grada 
Rijeke: 

 

1. U članku 17. iza riječi „vlasnik“ dodaju se riječi „odnosno korisnik“. 
 

Obrazloženje 
 
Člankom 17. predlaže se odredba koja određuje korisnika javnoga parkirališta. Odredba ne 
određuje korisnika vozila (koji nije i vlasnik vozila) kao korisnika javnoga parkirališta. 
 
Vlasnik vozila može stupiti u niz ugovorenih obveza bez ikakve spoznaje o istome. 
 
Sukladno prijedlogu Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim 
površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke, članku 8., stavku 1. samim činom 
parkiranja sklapa se ugovor o isporuci usluge s Trgovačkim društvom. Člankom 8., stavkom 
2. određuje se prihvaćanje odredbi ugovora koje su utvrđene ovim Općim uvjetima. 
 
Sukladno prijedlogu Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim 
površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke, članku 9., jasno se isključuje 
odgovornost Trgovačkoga društva za čuvanje, oštećenje ili krađu vozila. 

 
Sukladno prijedlogu Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim 
površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke, članku 8., stavku 3. određuje se 
sklapanje ugovora s Trgovačkim društvom u slučaju ne postojanja valjane odnosno 
odgovarajuće parkirne karte. Nadalje, člankom 26., stavkom 1. određuje se kako je sklopljen 
ugovor o korištenju parkirališnoga mjesta na javnom parkiralištu u trajanju od 24 sata od 
trenutka izdavanja naloga za plaćanje dnevne karte. Člankom 26., stavkom 4. određuje se 
mogućnost izdavanje više naloga za plaćanje dnevne karte u istome danu. Člankom 27., 
stavcima 2. i 3. određuje se kako se urednom dostavom naloga smatra pričvrščivanje naloga 
ispod brisača vjetrobranskoga stakla vozila. 
 
Sukladno prijedlogu Općih uvjeta isporuke komunalne usluge nadzora i premještanja 
nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene na području 



grada Rijeke, članku 4. započetim radnjama premještanja, odnosno premještanjem 
nepropisno zaustavljenoga ili parkiranoga vozila sklapa se ugovor o isporuci usluge s 
Trgovačkim društvom i pristaje na primjenu ovih Općih uvjeta. 
 
Sukladno prijedlogu Općih uvjeta isporuke komunalne usluge nadzora i premještanja 
nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene na području 
grada Rijeke, članku 6., stavku 2. vozilo može pruzeti samo korisnik usluge, dakle ne i 
korisnik vozila ako nije vlasnik vozila. 
 
Sve navedono omogućuje određenu osobu (vlasnika vozila) staviti u niz odnosa (ukoliko 
vozilo koristi neko drugi) prema kojima će biti i pravno odgovorna, a da ista nije bila svjesna 
stvaranja obveza. Primjerice, vlasnik vozila može biti dulje osobno ili poslovno odsutan, ili 
privremeno nesposoban (komatozno stanje ili dr.), ili mu vozilo može biti otuđeno, a uz to 
mu parkirano vozilo može biti i oštečeno i iznova ukradeno ... 
 
I u samome Prijedlog odluke o uređenju prometa na području grada Rijeke u drugim 
aspektima koje odluka određuje eksplicitno se navode „vlasnik odnosno korisnik vozila“. U 
članku 22., stavku 2. određuje se kazna za parkiranje na posebnim parkiralištima, člankom 
33. određuje se postupanje prema napuštenim vozilima, člankom 42. i 43. određuje se 
postupanje premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, a sve u odnosu na 
vlasnika odnosno korisnika vozila. 
 
 

2. U članku 39. riječi „područje Brajdice“ mijenjaju se u riječi „ograđeno 
parkiralište za čuvanje vozila“. 
 

Obrazloženje 
 

Možebitno je prmještanje parkirališta s područja Brajdice na neko drugo područje. Time bi se 
izbjegle buduće nepotrebne promjene Odluke. 

 

3. U članku 42. stavak 1.: „Trgovačko društvo koje je nepropisno zaustavljeno ili 
parkirano vozilo premjestilo na temelju naredbe za premještanje vozila izdane od 
strane policijskog službenika ili prometnog redara, isto će premjestiti na 
ograđeno parkiralište za čuvanje vozila.“ mijenja se u: „Trgovačko društvo će, na 
temelju naredbe za premještanje vozila izdane od strane policijskog službenika ili 
prometnog redara, nepropisno zaustavljeno ili parkirano vozilo premjestiti na 
ograđeno parkiralište za čuvanje vozila“. 
 

Obrazloženje 
 

Trgovačko društvo ne može se nepropisno zaustaviti. Tvrdnja: „Trgovačko društvo koje je 
(...) vozilo premjestilo (...), isto će premjestiti...“ jest nejasna.  

 



4. U članku 42. dodaje se stavak 5.: „Trgovačko društvo odgovorno je za 
oštećenje vozila nakon započetoga premještanja nepropisno zaustavljenoga ili 
parkiranoga vozila kao i za krađu vozila s ograđenoga parkirališta za čuvanje 
vozila iz stavka 1. ovoga članka.“ 
 
 

Obrazloženje 
 

Sukladno prijedlogu Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim 
površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke, članku 9., jasno se isključuje 
odgovornost Trgovačkog društva za čuvanje, oštećenje ili krađu vozila. Međutim, ne može se 
isključiti odgovornost Trgovačkoga društva za vlastite postupke. Isti se odnose od 
započetoga premještanja vozila što je sukladno članku 41. ostvareno ako je izdana naredba 
za premještanje vozila i ako je specijalno vozilo „pauk“ kojim se obavlja premještanje došlo 
na mjesto gdje je vozilo koje se premješta nepropisno zaustavljeno ili parkirano. 

 

 

mr. sc. Zvonimir Peranić, prof.  

 


