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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/30
URBROJ: 2170/01-15-00-19-1
Rijeka, 23. 4. 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
n/r predsjednika Andreja Poropata
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Rijeke

I. Na temelju odredbe članka 93. stavka 3. 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) Gradonačelnik Grada Rijeke 
podnosi sljedeće amandmane: 

Na članak 5. 
U članku 5. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila sa javno prometnih površina provodi se 

sukladno općem aktu Grada kojim se uređuje komunalni red i ovoj Odluci.“ 

Na članak 13. 
U članku 13. stavku 2. iza riječi: “može“ dodaje se riječ: “privremeno“.

Na članak 18. 
U članku 18. stavak 3. mijenja se i glasi:
„Vlasnik odnosno korisnik vozila iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka mora nakon 

završenog punjenja vozila, vozilo odmah premjestiti na drugo parkirališno mjesto na kojem se ne 
nalazi uređaj za punjenje vozila.“

Na članak 33. 
U članku 33. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Vlasnik odnosno korisnik vozila koje se nalazi na javnom parkiralištu iz članka 15. stavka 

2. ove Odluke, koje je registrirano i u voznom je stanju, a za koje se utvrdi da nema valjanu 
odnosno odgovarajuću parkirnu kartu u vremenu korištenja parkirališta duljem od sedam dana 
neprekidno, pisanim putem će se pozvati od strane Trgovačkog društva na preuzimanje vozila u 
roku od osam dana od dana primitka poziva.“

Na članak 39. 
Članak 39. mijenja se i glasi:
„Vozilo koje nije zaustavljeno ili parkirano u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje 

sigurnost prometa na cestama te Općih uvjeta isporuke komunalne usluge nadzora i premještanja 
nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene na području grada 
Rijeke, premjestit će se na ograđeno područje za čuvanje vozila čiju lokaciju određuje Trgovačko 
društvo, na temelju naredbe za premještanje vozila izdane od strane policijskog službenika 
ministarstva nadležnog za unutarnje poslove (u daljnjem tekstu: policijski službenik) ili prometnog 
redara.“



Na članak 42. 
U članku 42. stavak 1. mijenja se i glasi:
„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 područje iz članka 39. ove Odluke.“

Obrazloženje

Amandman uz odredbu članka 5. Odluke predlaže se iz razloga što je u članku 5. stavku 1. 
točki 11. predložene Odluke utvrđeno da se pod uređenjem prometa, u smislu predložene Odluke, 
smatra i određivanje uklanjanja dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila, sve budući da je 
predmetna problematika obuhvaćena odredbom članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa 
na cestama.

Amandman uz odredbu članka 13. Odluke predlaže se budući je istim detaljnije pojašnjeno 
da je odobrenje za kretanje vozila koje je tim stavkom regulirano (radi dovoza/odvoza 
građevinskog materijala i opreme, radi selidbe, izvođenja radova na uređenju grada Rijeke
povodom blagdana i organizacija manifestacija te osobama s invaliditetom radi pristupa do 
stambenih i poslovnih objekata) isključivo privremenog karaktera.

Amandman uz odredbu članka 18. Odluke predlaže se radi pojašnjenja da se vozilo (elektro 
vozilo i tzv. „plug-in hibridno“ vozilo) po završetku punjenja mora odmah premjestiti na drugo 
mjesto, a na kojem se ne nalazi uređaj za punjenje vozila, sve kako bi se mjesto za punjenje tih 
vozila čim prije oslobodilo.

Amandman uz odredbu članka 33. Odluke predlaže se radi svrsishodnosti preciziranja 
vremena (dulje od sedam dana neprekidno) nakon kojeg će vozilo koje je parkirano na javno 
parkiralištu pod naplatom, nema plaćenu uslugu parkiranja, a parkirališno mjesto koristi duže 
vrijeme biti podvrgnuto postupku uklanjanja i privremenog zbrinjavanja.

Amandman uz odredbu članka 39. Odluke predlaže se radi opravdanosti da se područje na 
kojem se čuvaju nepropisno zaustavljena ili parkirana vozila na površinama javne namjene na 
području grada Rijeke, nakon njihovog premještanja, odredi opisno - kao ograđeno područje za 
čuvanje vozila čiju lokaciju određuje trgovačko društvo RIJEKA plus d.o.o.

Amandman uz odredbu članka 42. Odluke predlaže se radi usklađenja određenja područja
na kojem se čuvaju nepropisno zaustavljena ili parkirana vozila na površinama javne namjene na 
području grada Rijeke, nakon njihovog premještanja, sa amandmanom uz odredbu članka 39. 
Odluke.

II. U Prijedlog odluke o uređenju prometa na području grada Rijeke ispravljaju se pogreške 
u tekstu i to kako slijedi:

1. U članku 28. stavku 2. Prijedloga riječi „članku 40.“ ispravljaju se u riječi „članku 39.“.
2. U člancima 46. i 47. Prijedloga riječi „članka 46.“ ispravljaju se u riječi „članka 45.“.

G R A D O N A Č E L N I K

                                                                                                    mr.sc. Vojko OBERSNEL
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