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GRADSKOM VIJEĆU GRADA RIJEKE 
- Predsjedniku  

 
 
 

Na temelju odredbe članka 92. 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) Odbor za promet na 15. sjednici održanoj 
23. travnja 2019. godine razmatrao je materijal prema Prijedlogu za dopunu dnevnog reda 
17. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke sazvane za 25. travnja 2019. godine pod 
točkama: 

-  Prijedlog odluke o uređenju prometa na području grada Rijeke 
- 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 
- 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 
-  Prijedlog odluke o stavljanju van snage Općih uvjeta o načinu naplate parkiranja na 
javnom parkiralištu. 

 
Nakon rasprave, Odbor je jednoglasno donio sljedeći 

 
Z a k l j u č a k 

 
1. Prihvaća se Prijedlog odluke o uređenju prometa na području grada Rijeke. 
2. Prihvaća se 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.  
Stav Odbora je da se članak 13. Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na 
uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke treba 
dodatno urediti na način da se jasnije razgraniči mogućnost naplate u odnosu na 
otvoreno i zatvoreno parkiralište te da se u istom članku korisnicima usluge ostavi 
mogućnost napuštanja javnog parkirališta u roku od 10 minuta, ukoliko isti ne nađu 
parkirališno mjesto, bez obveze plaćanja parkirališne karte. 

3. Prihvaća se 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. 

4. Prihvaća se Prijedlog odluke o stavljanju van snage Općih uvjeta o načinu naplate 
parkiranja na javnom parkiralištu. 

5. Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća određuje se Duško Milovanović, predsjednik 
Odbora. 

 
                     Predsjednik Odbora: 
                   Duško Milovanović, v.r. 
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