
 
Klub vijećnika HDZ-a 
 
Rijeka, 26.03.2019. 
 

Predsjedniku Gradskog Vijeća  
Andreju Poropatu 

 
 
 

Predmet:  AMANDMANI na Prijedlog odluke o uređenju prometa na području grada 
Rijeke (točka 1. dnevnog reda XVI. sjednice Gradskog vijeća koja će se 
održati dana 28. ožujka 2019. godine) 

 
 

Na temelju članka 93. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke  
„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 25/13-
pročišćeni tekst i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17 i 14/18 i 2/19 – pročišćeni 
tekst) podnosimo sljedeće amandmane 

 
Amandman I. 

 
Članak 5. mijenja se i glasi: 
„Uređenjem prometa, u smislu ove Odluke, smatra se određivanje: 
1. ceste s prednošću prolaska,  
2. dvosmjernog odnosno jednosmjernog prometa,  
3. sustava tehničkog uređenja prometa i upravljanja prometom putem elektroničnih    
sustava i video nadzora,  
4. ograničenja brzine kretanja vozila,  
5. prometa pješaka, biciklista, vozača mopeda, turističkog vlaka i zaprežnih kola,    
gonjenje i vođenje stoke,  
6. parkirališnih površina i načina parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog    
parkiranja,  
7. zona smirenog prometa,  
8. blokiranja autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na      
mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i načina deblokade tih 
vozila,  
9. postavljanja i održavanja zaštitnih ograda, stupića ili drugih fizičkih prepreka za      
pješake na opasnim mjestima,  
10. pješačkih zona, sigurnosnih pravaca za kretanje školske djece, posebnih         
tehničkih mjera za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih 
ustanova, igrališta, kino dvorana i slično,  
11. Uklanjanje dotrajalih, oštećenih ili napuštenih vozila, 
12. površina na kojima će se obavljati test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja       
izvan kolnika (offroad), sportske, enduro i promidžbene vožnje,  
13. uvjeta prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim       
zonama. „ 
 
 
 

Amandman II. 
 
U članku 15. stavku 3. riječi „Gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu Gradonačelnik“ 
zamjenjuju se riječima „Gradsko vijeće“. 
U stavku 4. riječ „gradonačelnik“ zamjenjuje se riječima „Gradsko vijeće“. 



 
Amandman III. 

 
 
U članku 28. stavak 2. briše se. 
 
 
 

Amandman IV. 
 

 
U članku 39. brišu se riječi „te Općih uvjeta isporuke komunalne usluge nadzora i 
premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene 
na području grada Rijeke,“. 

  



 
Obrazloženje 

 
 
 

Amandman I. 
Amandmanom  se predlaže cjelovito tekstualno usklađenje sa člankom 5. Zakona o 
sigurnosti prometa na cestama. 
 
 
Amandman II.  
Amandmanom  se predlaže usklađenje sa odredbama članka 35. stavka 1. točke 2. i 
članka 73. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi, prema kojima odluke i 
druge opće akte, kojima uređuju pitanja iz samoupravnogdjelokruga jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, donose predstavnička tijela općine, grada i 
županije, u skladu sa svojim statutom. 
 
 
Amandman III.-IV. 
Amandmanom  se predlaže usklađenje sa odredbama članka 84. Zakona o sigurnosti 
prometa na cestama (u daljnjem tekstu ZPSNC) koji propisuje koje su pretpostavke za 
premještanje nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila. Ta je pitanja u cijelosti uredio 
„lexspecialis“ – ZPSNC i stoga je jedinica lokalne samouprave u provođenju navedenih 
mjera dužna postupati, prije svega, primjenjujući odredbe Zakona. Imajući u vidu opseg i 
narav navedenog članka ZSPNC-a, razvidno je da se u konkretnom slučaju radi o 
materiji iz područja sigurnosti prometa na cestama, a ne o materiji komunalnog reda, što 
posljedično znači da uređenje tih pitanja ulazi u domenu zakonskog a ne samoupravnog 
uređenja. Iz toga proizlazi kako jedinicama lokalne samouprave nije dopušteno općim 
aktom odrediti u kojim slučajevima se premještaju nepropisno zaustavljena ili parkirana 
vozila u slučajevima kada to Zakonom nije određeno. Stoga bi članak 39. predložene 
odluke predstavljalo prekoračenje ovlasti, odnosno odlučivanje izvan djelokruga jedinice 
lokalne samouprave i nesuglasnost s odredbama ZSPNC-a. 
 
 
 

  



 


