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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/27-43
URBROJ: 2170/01-15-00-19-26
Rijeka, 16. 4. 2019.

Gradonačelnik je 16. travnja 2019. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o stavljanju van snage Općih uvjeta o načinu naplate 
parkiranja na javnom parkiralištu, u predloženom tekstu.

2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke 
na razmatranje i usvajanje. 

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 Malnar,
3. Ured Grada, n/r Mirne Pavlović-Vodinelić i Federike Nikolić
4. TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., n/r Jagode Tomašić
5. TD RIJEKA plus d.o.o., n/r dr.sc. Željka Smojvera



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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
Rijeka, 16. 4. 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 Prijedlog odluke o stavljanju van snage Općih uvjeta 

o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu.

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: 363-02/19-04/23
URBROJ: 2170/01-02-10-19-1

Rijeka, 15. travnja 2019. godine

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
na razmatranje i utvrđivanje

PREDMET: Prijedlog odluke o stavljanju van snage Općih uvjeta o načinu 
                        naplate parkiranja na javnom parkiralištu

Materijal izradili:

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

Direktor:

Željko Smojver

                                          Pročelnik:

                                                                                                Irena Miličević

#potpis#



OBRAZLOŽENJE

Gradsko vijeće Grada Rijeke dana 19. rujna 2013. godine donijelo je Odluku o uređenju prometa 
na području Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 33/13), dana 9. 
travnja 2015. godine donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na 
području Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/15), a dana 30. ožujka 2017. godine 
donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području grada Rijeke 
(„Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17).

Odlukom o uređenju prometa na području Grada Rijeke uređeni su uvjeti i pravila odvijanja 
prometa na javno prometnim površinama u Gradu Rijeci te mjere za njihovo provođenje, a koja 
problematika, među ostalim, obuhvaća odredbe u svezi parkiranja vozila. 

Na temelju odredbe članka 24. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke, Gradsko 
vijeće Grada Rijeke dana 19. prosinca 2013. godine donijelo je Opće uvjete o načinu naplate 
parkiranja na javnom parkiralištu („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 51/13), 
dana 14. svibnja 2015. godine donijelo je Izmjene i dopune Općih uvjeta o načinu naplate 
parkiranja na javnom parkiralištu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/15), a dana 18. veljače
donijelo je Izmjene i dopune Općih uvjeta o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu 
(„Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/16).

Općim uvjetima o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu određuju se parkirališne 
površine (u daljnjem tekstu: javno parkiralište), kao i organizacija te način naplate parkiranja i 
korištenja javnog parkirališta s naplatom na području grada Rijeke, što obavlja trgovačko društvo 
RIJEKA plus d.o.o. Rijeka, Školjić 15, OIB: 83938812619 (u daljnjem tekstu: TD Rijeka plus d.o.o.).

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.

Odredbom članka 6. Odluke utvrđeno je da se obavljanje komunalne djelatnosti usluge parkiranja 
na javnim površinama i u javnim garažama povjerava 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.

S navedenim u svezi, napominje se da je problematika koja je predmetom uređenja uvodno 
označenih Općih uvjeta o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu, sukladno Zakonu te 
Zakonu o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/ 11, 80/13, 
158/13, 92/14, 64/15 i 108/17), u cijelosti odgovarajuće ugrađena u Prijedlog odluke o uređenju 
prometa na području grada Rijeke te u Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na 
uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke koje je utvrdila Uprava 
TD Rijeka plus d.o.o. dana 12. travnja 2019. godine.

Napominje se da je Prijedlog odluke o uređenju prometa na području grada Rijeke upućen u 
postupak donošenja od strane Gradskog vijeća Grada Rijeke, kao i Prijedlog odluke o davanju 
prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim 
površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke koje je utvrdila Uprava TD Rijeka plus 
d.o.o. dana 12. travnja 2019. godine.

Slijedom navedenog, predlaže se donijeti odluku kojom će se staviti van snage Opći uvjeti o načinu 
naplate parkiranja na javnom parkiralištu, koja odluka će se objaviti u „Službenim novinama Grada 
Rijeke“, a stupit će na snagu danom stupanja na snagu Općih uvjeta isporuke komunalne usluge 
parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke.

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

Z A K LJ U Č A K 

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o stavljanju van snage Općih uvjeta o načinu naplate 
parkiranja na javnom parkiralištu, u predloženom tekstu.

2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovoga Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada 
Rijeke na razmatranje i usvajanje. 



Na temelju 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), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici ______________ 2019. godine, 
donijelo je

ODLUKU
o stavljanju van snage Općih uvjeta o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu

Članak 1. 

Ovom Odlukom stavljaju se van snage Opći uvjeti o načinu naplate parkiranja na javnom 
parkiralištu („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 51/13 i „Službene novine Grada 
Rijeke“ broj 4/15 i 3/16).

Članak 2. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu danom 
stupanja na snagu Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim 
površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke.
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