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OBRAZLOŽENJE
Dana 10. svibnja 2019. godine u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 10/19 objavljeni su Opći
uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
na području grada Rijeke - u daljnjem tekstu: Opći uvjeti.
Člankom 23. stavkom 1. Općih uvjeta utvrđeno je da pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost
iznajmljivanja osoba, apartmana ili kuće za odmor, a koji se nalaze na području na kojem se
obavlja naplata parkiranja sukladno Općim uvjetima, ima pravo na kupnju više mjesečnih karti za
potrebe gostiju sobe, apartmana odnosno kuće za odmor.
Stavkom 2. istoga članka određeno je da je pravna ili fizička osoba dužna uz zahtjev za izdavanje
mjesečne karte, dostaviti rješenje nadležnog tijela državne uprave izdano za svaku pojedinu sobu,
apartman ili kuću za odmor, kao i potvrdu Turističke zajednice Grada Rijeke o tome da je podmirila
sva davanja koja proizlaze iz obavljanja djelatnosti kao što su boravišna pristojba i porez.
Broj mjesečnih karti za navedene osobe, u suglasju sa stavkom 3. predmetnog članka Općih
uvjeta, utvrđuje Uprava trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. uz prethodnu suglasnost
Gradonačelnika Grada Rijeke.
Radi se o novoj odredbi koja je u Opće uvjete ugrađena na temelju prijedloga Turističke zajednice
Grada Rijeke koji je Turistička zajednica Grada Rijeke podnijela u ime Udruge privatnih
iznajmljivača grada Rijeke.
Nakon davanja prethodne suglasnosti Gradonačelnika Grada Rijeke, trgovačkog društva RIJEKA
plus d.o.o. donijet će odluku o broju mjesečnih parkirnih karti za pravne ili fizičke osobe koje
obavljaju djelatnost iznajmljivanja sobe, apartmana ili kuće za odmor.
Sukladno svemu naprijed navedenom, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese
slijedeći
Z A K LJ U Č A K
1. U suglasju sa člankom 23. stavkom 3. Općih uvjeta isporuke komunalne usluge
parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke
(„Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/19), daje se prethodna suglasnost trgovačkom
društvu RIJEKA plus d.o.o. na Odluku o broju mjesečnih parkiranih karti za pravne ili fizičke
osobe koje obavljaju djelatnost iznajmljivanja sobe, apartmana ili kuće za odmor, prema
priloženom tekstu (Prilog).

Prilog
Na temelju članka 23. stavka 3. Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na
uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke („Službene novine
Grada Rijeke“ broj 10/19) direktor trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., uz prethodnu suglasnost
Gradonačelnika Grada Rijeke KLASA:_______, URBROJ:_______od dana _________2019.
godine, dana_________2019. godine, donio je

ODLUKU
o broju mjesečnih parkiranih karti za pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnost
iznajmljivanja sobe, apartmana ili kuće za odmor
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuje broj mjesečnih parkirnih karti za pravne i fizičke osobe koje
obavljaju djelatnost iznajmljivanja soba, apartmana ili kuće za odmor koji se nalaze na području na
kojem se obavlja naplata parkiranja, za potrebe gostiju sobe, apartmana odnosno kuće za odmor.
Lokacija za koju se ostvaruje pravo na kupnju mjesečne parkirne karte iz stavka 1. ovoga
članka, određuje se prema zoni naplate u kojoj se nalazi soba, apartman odnosno kuća za odmor.
Članak 2.
Pravne i fizičke osobe iz članka 1. ove Odluke imaju pravo, pod uvjetima utvrđenim općim
uvjetima kojima se uređuje isporuka komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
i javnim garažama na području grada Rijeke, na kupnju :
-

jedne mjesečne parkirne karte po sobi, ukoliko osoba iz stavka 1. ovoga članka ima
rješenje nadležnog tijela državne uprave samo za sobu,
jednu mjesečnu parkirnu kartu po apartmanu, ukoliko osoba iz stavka 1. ovoga članka
ima rješenje nadležnog tijela državne uprave samo za apartman,
jednu mjesečnu parkirnu kartu po kući za odmor.

Ukoliko osoba iz stavka 1.ovoga članka, iznajmljuje kuću za odmor u kojoj ima više soba ili više
apartmana, ima pravo na kupnju mjesečne parkirne karte za svaku sobu, odnosno apartman, ali
najviše tri mjesečne parkirne karte.
Članak 3.
Cijena mjesečne parkirne karte iz članka 1. ove Odluke utvrđena je Cjenikom za uslugu
parkiranja na javnim parkiralištima kojeg donosi Uprava trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., uz
prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Rijeke.
Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu dana 1.
srpnja 2019.god.
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