
                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/16-40
URBROJ: 2170/01-15-00-19-40
Rijeka, 15. 3. 2019.

Gradonačelnik je 15. ožujka 2019. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Rijeke da donese Odluku o davanju prethodne 
suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge nadzora i premještanja nepropisno 
zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene na području grada Rijeke, u 
predloženom tekstu.

2. Prijedlog općih uvjeta iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada 
Rijeke na razmatranje i davanje prethodne suglasnosti sukladno članku 30. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18).

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Gradskom vijeću, n/r predsjednika
2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav,
n/r Irene Miličević, Irene Markotić, Maje Malna
3. TD RIJEKA plus d.o.o., n/r direktora
4. Ured Grada, n/r Mirne Pavlović-Vodinelić i Federike Nikolić



                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
    Gradonačelnik

Rijeka, 15. 3. 2019.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednika Andreja Poropata 

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, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke 

na razmatranje i usvajanje Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Opće 

uvjete isporuke komunalne usluge nadzora i premještanja nepropisno 

zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene na području 

grada Rijeke.

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke 

(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 

„Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18 i 2/19-pročišćeni tekst) za 

izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem mr.sc. Vojka 

Obersnela, Irenu Miličević, pročelnicu Odjela gradske uprave za komunalni sustav i 

dr.sc. Željka Smojvera, direktora TD RIJEKA plus d.o.o. 

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Direkcija plana, razvoja i gradnje

KLASA: 363-02/19-04/15
URBROJ: 2170/01-02-10-19-1

Rijeka, 15.03.2019. godine

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
za donošenje

PREDMET: Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete 
         isporuke komunalne usluge nadzora i premještanja nepropisno 
         zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene na 
         području grada Rijeke

Izradili: 
Maja Malnar, Grad Rijeka,
Jagoda Tomašić, TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.

VODITELJ DIREKCIJE - RAVNATELJ:
Irena Markotić

DIREKTOR:
Željko Smojver

                                          Pročelnik:

                                                                                                Irena Miličević

#potpis#



OBRAZLOŽENJE
Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne 

usluge nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama 
javne namjene na području grada Rijeke

Dana 04. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu 
(„Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) - u daljnjem tekstu: Zakon, kojim se uređuju načela 
komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje 
komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade, održavanje 
komunalnog reda i druga važna pitanja za komunalno gospodarstvo.

Odredbom članka 24. Zakona utvrđene su komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim 
korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području jedinice lokalne 
samouprave (u daljnjem tekstu: uslužne komunalne djelatnosti), a među kojima je i usluga 
parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama. 

Odredbom članka 25. Zakona propisano je da se pod uslugama parkiranja na uređenim javnim 
površinama i u javnim garažama podrazumijeva upravljanje tim površinama i garažama, njihovo 
održavanje, naplata i kontrola naplate parkiranja i drugi poslovi s tim u vezi te obavljanje nadzora i 
premještanje parkiranih vozila na površinama javne namjene sukladno posebnim propisima.

Gradsko vijeće Grada Rijeke dana 29. studenog 2018. godine donijelo je Odluku o povjeravanju 
obavljanja komunalnih djelatnosti, a dana 28. veljače 2019. godine Odluku o  izmjenama i 
dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti („Službene novine Grada 
Rijeke“ broj 14/18 i 4/19) - u daljnjem tekstu: Odluka.

Odredbom članka 3. Odluke utvrđeno je da u smislu Odluke, uslužna komunalna djelatnost usluge 
parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama podrazumijeva upravljanje tim 
površinama i garažama, njihovo održavanje, naplatu i kontrolu parkiranja i druge poslove s tim u 
vezi te obavljanje nadzora i premještanje parkiranih vozila na površinama javne namjene sukladno 
posebnim propisima. Pod navedenim uslugama ne podrazumijeva se pružanje usluga parkiranja 
na površinama i garažama koje nisu u vlasništvu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

Odredbom članka 6. Odluke utvrđeno je da se obavljanje komunalne djelatnosti usluge parkiranja 
na javnim površinama i u javnim garažama povjerava trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. 
Rijeka, Školjić 15, OIB: 83938812619 (u daljnjem tekstu: TD Rijeka plus d.o.o.), na neodređeno 
vrijeme, bez naknade, počevši od dana 1. siječnja 2019. godine.

Odredbom članka 30. Zakona utvrđeno je da isporučitelj komunalne usluge koji obavlja uslužnu 
komunalnu djelatnost u svrhu obavljanja te djelatnosti u skladu sa Zakonom i propisima donesenim 
na temelju Zakona te u skladu s posebnim propisima donosi opće uvjete isporuke komunalne 
usluge i sklapa s korisnikom komunalne usluge ugovor o isporuci komunalne usluge.

Opće uvjete donosi isporučitelj komunalne usluge, uz prethodnu suglasnost predstavničkog tijela 
jedinice lokalne samouprave.

Općim uvjetima utvrđuju se:
1. Uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge,
2. Međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika usluge i
3. Način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge.

Opći uvjeti objavljuju se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, na njezinim mrežnim 
stranicama te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama isporučitelja komunalne usluge.

Trenutno poslove u svezi nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na 
površinama javne namjene na području grada Rijeke obavlja TD Rijeka plus d.o.o., i to temeljem 



Odluke o određivanju lokacije za smještaj nepropisno parkiranih vozila („Službene novine 
Primorsko - goranske županije“ broj 55/09 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 5/15) i Odluke o 
visini troškova premještanja i čuvanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila („Službene 
novine Grada Rijeke“  broj 2/14).

Stupanjem na snagu Zakona, TD Rijeka plus d.o.o., kao isporučitelj komunalne usluge parkiranja 
na uređenim javnim površinama i u javnim garažama, obvezan je na donošenje općih uvjeta 
isporuke komunalne usluge nadzora i premještanja napropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na 
površinama javne namjene na području grada Rijeke. 

U sadržajnom smislu, u opće uvjete isporuke predmetne komunalne usluge odgovarajuće su 
normirane odredbe prethodno navedenih važećih akata koji uređuju problematiku u svezi nadzora i 
premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih parkiranih vozila na površinama javne namjene 
na području grada Rijeke, sve usklađeno sa novom zakonskom regulativom. Dodatno, istodobno 
sa predlaganjem ovih Općih uvjeta isporuke komunalne usluge nadzora i premještanja parkiranih 
vozila na površinama javne namjene na području grada Rijeke predlažu se i Opći uvjeti isporuke 
komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području 
grada Rijeke, čime bi se u cijelosti udovoljilo obvezi donošenja općih uvjeta isporuke predmetne 
komunalne usluge.

U nastavku teksta slijedi prikaz pojedinih odredbi Općih uvjeta isporuke komunalne usluge nadzora 
i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na površinama javne namjene na 
području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti).

Člancima 1. do 3. predloženih Općih uvjeta uređene su Opće odredbe.

Člankom 1. predloženih Općih uvjeta utvrđuje se da se njima uređuju uvjeti isporuke komunalne 
usluge nadzora i premještanja nepropisno zaustavljanih i parkiranih vozila na površinama javne 
namjene na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: usluga), međusobna prava i obveze TD 
Rijeka plus d.o.o., kao isporučitelja usluge, i korisnika usluge te način mjerenja, obračuna i 
plaćanja isporučene usluge. 
Također se utvrđuje da je pojam površina javne namjene određen zakonom kojim se uređuje 
komunalno gospodarstvo.

Člankom 2. predloženih Općih uvjeta određeno je da poslove premještanja i izdavanja nepropisno 
zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene na području grada Rijeke obavlja 
TD Rijeka plus d.o.o., na temelju naredbe za premještanje vozila izdane od strane policijskog 
službenika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove ili prometnog redara, a da se nepropisno 
zaustavljena ili parkirana vozila premještaju na područje Brajdice. Lokacija za premještaj 
predmetnih vozila u trenutku donošenja ovih Općih uvjeta regulirana je uvodno označenom 
Odlukom o određivanju lokacije za smještaj nepropisno parkiranih vozila.

Člankom 3. predloženih Općih uvjeta definirano je da je korisnik usluge vlasnik vozila i/ili primatelj 
leasinga kojemu je vozilo prepušteno na korištenje na temelju pravnog posla leasinga, odnosno 
najmoprimac kojem je osoba koja obavlja registriranu djelatnost rent-a-car usluge prepustila vozilo 
na korištenje na temelju ugovora o najmu, a nad čijim su vozilom započete radnje premještanja ili 
je ono premješteno sukladno predloženim Općim uvjetima.

Člancima 4. do 6. predloženih Općih uvjeta uređeni su Uvjeti pružanja i korištenja usluge te 
međusobna prava i obveze TD Rijeka plus d.o.o. i korisnika usluge.

Člankom 4. predloženih Općih uvjeta određeno je da započetim radnjama premještanja odnosno 
premještanjem nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila na površinama javne namjene na 
području grada Rijeke, sukladno predloženim Općim uvjetima, korisnik javnog parkirališta sklapa 
sa TD Rijeka plus d.o.o. ugovor o isporuci usluge i pristaje na primjenu Općih uvjeta.

Člankom 5. predloženih Općih uvjeta definirano je kada se radnja premještanja nepropisno 
zaustavljenim ili parkiranim vozilom smatra započetom.



Člankom 6. predloženih Općih uvjeta detaljno su određeni način i uvjeti premještanja nepropisno 
parkiranog ili zaustavljenog vozila, plaćanje troškova s tim u svezi te obveze i rokovi za 
preuzimanje premještenog vozila od strane korisnika usluge.

Člancima 7. do 9. predloženih Općih uvjeta, uređen je Način mjerenja, obračuna i plaćanja 
isporučene usluge.

Člankom 7. predloženih Općih uvjeta određene su vrste troškova koje je korisnik dužan platiti te 
da je iznos tih troškova određen Cjenikom. U slučaju započetog premještanja vozila, korisnik 
usluge je dužan platiti 50% od utvrđenog iznosa troška premještanja vozila određenog Cjenikom. 
Ukoliko korisnik ne preuzme vozilo u roku od 24 sata od izvršenog premještanja vozila, dužan je 
platiti i troškove čuvanja vozila (ležarinu). U važećoj Odluci o visini troškova premještanja i čuvanja 
nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, čuvanje vozila plaća se tek istekom roka od osam 
(osam) dana do kojeg je dana korisnik dužan preuzeti vozilo, međutim, predloženom odredbom 
želi se postići rasterećenje lokacije za smještaj premještenih vozila te potaknuti korisnike 
premještenog vozila da u što kraćem roku preuzmu vozilo.

Člankom 8. predloženih Općih uvjeta određeno je da TD Rijeka plus d.o.o., prilikom preuzimanja 
premještenog vozila, korisniku izdaje račun za predviđene troškove koji je sastavni dio zapisnika
koji se sastavlja prilikom preuzimanja premještenog vozila. Uslugu korisnik može platiti sa 
odgodom plaćanja od osam dana.

Člankom 9. predloženih Općih uvjeta određeno je da cjenik troškova započetog premještanja, 
premještanja i čuvanja (ležarinu) nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila donosi Uprava TD 
Rijeka plus d.o.o. uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Rijeke.
Cjenik se objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama TD RIJEKA plus d.o.o., www.rijeka-
plus.hr. 
Usluga parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama koja obuhvaća nadzor i 
premještanje nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene na 
području grada Rijeke, postala je uslužna komunalna djelatnost tek stupanjem na snagu Zakona. 
Do tada je predmetna djelatnost bila uređena Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i aktima 
Grada. Na temelju članka 53. - 55. Zakona koji predstavlja lex specialis u odnosu na predmetnu 
uslugu, Trgovačko društvo određuje cijenu, način obračuna i plaćanja usluge. Pritom je dužan za 
cjenik usluge pribaviti prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Rijeke. 

Člancima 10. i 11. predloženih Općih uvjeta uređene su završne odredbe.

Člankom 10. predloženih Općih uvjeta određeno je da će se isti objaviti u „Službenim novinama 
Grada Rijeke“ i na mrežnim stranicama Grada, www.rijeka.hr, te na oglasnoj ploči i na mrežnim 
stranicama TD RIJEKA plus d.o.o., www.rijeka-plus.hr. 

Člankom 11. predloženih Općih uvjeta određeno je da Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana 
od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne 
usluge nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama 
javne namjene na području grada Rijeke

Člankom 1. predložene Odluke predlaže se utvrditi da se daje prethodna suglasnost na Opće 
uvjete isporuke komunalne usluge nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih 
vozila na površinama javne namjene na području grada Rijeke, koje je utvrdila Uprava TD RIJEKA 
plus d.o.o. dana 11. ožujka 2019. godine. 

Člankom 2. Odluke predlaže se odrediti da Odluka stupa na snagu danom donošenja, a da će se 
ista objaviti  u „Službenim novinama Grada Rijeke“.



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

z a k lj u č a k 

1. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Rijeke da donese Odluku o davanju prethodne 
suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge nadzora i premještanja nepropisno 
zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene na području grada Rijeke, u 
predloženom tekstu.

2. Prijedlog općih uvjeta iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću 
Grada Rijeke na razmatranje i davanje prethodne suglasnosti sukladno članku 30. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18).



Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
broj 68/18 i 110/18) direktor trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., uz prethodnu suglasnost 
Gradskog vijeća Grada Rijeke, dana_________2019. godine, donio je 

OPĆE UVJETE
isporuke komunalne usluge nadzora i premještanja 

nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila 
na površinama javne namjene na području grada Rijeke

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

           Ovim se Općim uvjetima isporuke komunalne usluge nadzora i premještanja nepropisno 
zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene na području grada Rijeke (u 
daljnjem tekstu: Opći uvjeti), uređuju uvjeti isporuke komunalne usluge nadzora i premještanja 
nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene na području grada 
Rijeke (u daljnjem tekstu: usluga), međusobna prava i obveze isporučitelja usluge i korisnika 
usluge te način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene usluge.

Pojam površina javne namjene određen je zakonom kojim se uređuje komunalno 
gospodarstvo.

Članak 2.

Poslove premještanja i izdavanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na 
površinama javne namjene na području grada Rijeke obavlja trgovačko društvo RIJEKA plus 
d.o.o., Rijeka, Školjić 15, OIB: 83938812619 (u daljnjem tekstu: Trgovačko društvo) na temelju 
naredbe za premještanje vozila izdane od strane policijskog službenika ministarstva nadležnog za 
unutarnje poslove ili prometnog redara.

Nepropisno zaustavljena ili parkirana vozila iz stavka 1. ovoga članka premještaju se na 
područje Brajdice.

Članak 3.

Korisnik usluge je vlasnik vozila i/ili primatelj leasinga kojemu je vozilo prepušteno na 
korištenje na temelju pravnog posla leasinga, odnosno najmoprimac kojem je osoba koja obavlja 
registriranu djelatnost rent-a-car usluge prepustila vozilo na korištenje na temelju ugovora o najmu, 
a nad čijim su vozilom započete radnje premještanja ili je ono premješteno sukladno ovim Općim 
uvjetima.

II.  UVJETI PRUŽANJA I KORIŠTENJA USLUGE TE MEĐUSOBNA PRAVA I 

     OBVEZE TRGOVAČKOG DRUŠTVA I KORISNIKA USLUGE

Članak 4.

Započetim radnjama premještanja, odnosno premještanjem nepropisno zaustavljenog ili 
parkiranog vozila na površinama javne namjene na području grada Rijeke sukladno ovim Općim 
uvjetima, korisnik javnog parkirališta sklapa sa Trgovačkim društvom ugovor o isporuci usluge i 
pristaje na primjenu ovih Općih uvjeta.

Članak 5.



Premještanje nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila smatra se započetim 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, pa sve dok specijalno vozilo „pauk“ ne napusti mjesto s kojeg se vozilo premješta.

Članak 6.

Trgovačko društvo koje je nepropisno zaustavljeno ili parkirano vozilo premjestilo na 
temelju naredbe za premještanje vozila izdane od strane policijskog službenika ministarstva 
nadležnog za unutarnje poslove ili prometnog redara, isto će premjestiti na ograđeno parkiralište 
za čuvanje vozila.

Korisnik usluge dužan je preuzeti vozilo u roku od osam dana od dana kada je vozilo 
premješteno.

Ako korisnik usluge ne preuzme premješteno vozilo u roku iz stavka 2. ovoga članka, 
Trgovačko društvo će o izvršenom premještaju vozila pisanim putem obavijestiti korisnika usluge.

Prilikom preuzimanja premještenog vozila od strane korisnika usluge, Trgovačko društvo 
sastavlja zapisnik o preuzimanju vozila koji se uručuje korisniku usluge.

III. NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE USLUGE

Članak 7.

Korisnik usluge dužan je platiti troškove započetog premještanja, premještanja i čuvanja 
(ležarine) nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila.

Iznos troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđen je Cjenikom iz članka 9. ovih Općih uvjeta.
Korisnik usluge za čije je nepropisno zaustavljeno ili parkirano vozilo vozilo na temelju 

naredbe za premještanje vozila izdane od strane policijskog službenika ministarstva nadležnog za 
unutarnje poslove ili prometnog redara određeno premještanje koje nije izvršeno (započeto 
premještanje vozila), plaća 50% od utvrđenog iznosa troška premještanja vozila.

Korisnik usluge koji ne preuzme vozilo u roku od 24 sata od izvršenog premještanja vozila 
plaća troškove čuvanja vozila (ležarinu).

Članak 8.

Prilikom preuzimanja premještenog vozila od strane korisnika usluge, Trgovačko društvo 
korisniku usluge izdaje račun za troškove iz članka 7. stavka 1. ovih Općih uvjeta.

Račun iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio zapisnika o preuzimanju vozila.
Trgovačko društvo može izdati korisniku usluge račun sa odgodom plaćanja od osam dana.

Članak 9.

Cjenik troškova započetog premještanja, premještanja i čuvanja (ležarine) nepropisno 
zaustavljenog ili parkiranog vozila donosi Uprava Trgovačkog društva uz prethodnu suglasnost 
Gradonačelnika Grada Rijeke.

Cjenik iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama 
Trgovačkog društva, www.rijeka-plus.hr. 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE        

Članak 10.

Ovi Opći uvjeti objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“ i na mrežnim 

stranicama Grada, www.rijeka.hr, te na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Trgovačkog 

društva, www.rijeka-plus.hr. 



Članak 11.

  Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama 
Grada Rijeke“.

                                                                                                    Direktor

                                                                                               Željko Smojver
                                                                  

Na ove Opće uvjete Gradsko vijeće Grada Rijeke dalo je suglasnost Odlukom Gradskog 
vijeća Grada Rijeke KLASA:_________, URBROJ:______________ od dana________godine.

Utvrđuje se da su ovi Opći uvjeti objavljeni u „Službenim novinama Grada Rijeke“ 
dana________, na mrežnim stranicama Grada, www.rijeka.hr dana_________, na oglasnoj ploči 
TD RIJEKA plus d.o.o. dana________ te na mrežnim stranicama TD RIJEKA plus d.o.o., 
www.rijeka-plus.hr dana____________ te stupaju na snagu dana____________.

                                                                                           

                                                                                      Direktor

          Željko Smojver



           Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
broj 68/18 i 110/18), članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 
županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 -
pročišćeni tekst) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene 
novine Primorsko - goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13 - ispr. i „Službene novine Grada 
Rijeke“ broj 10/17, 14/18 i 2/19 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 
______________, donijelo je 

ODLUKU 
o davanju prethodne suglasnosti

na Opće uvjete isporuke komunalne usluge
nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila 

na površinama javne namjene na području grada Rijeke

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge nadzora i 
premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene na 
području grada Rijeke, koje je utvrdila Uprava TD RIJEKA plus d.o.o. dana 11. ožujka 2019. 
godine. 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama 
Grada Rijeke“.

Gradsko vijeće Grada Rijeke

               Predsjednik
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