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OBRAZLOŽENJE

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 trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. (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.

Dana 25. travnja 2019. godine Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Odluku KLASA: 021-05/19-
01/61, URBROJ: 2170-01-16-00-19-3 kojom je dalo prethodnu 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 12. travnja 2019. godine. 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 vozila na 
površinama javne namjene na području grada Rijeke, sve usklađeno sa novom zakonskom 
regulativom. 
Istoga dana, Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Odluku KLASA: 021-05/19-01/50, URBROJ: 
2170-01-16-00-19-3 kojom je dalo prethodnu suglasnost 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. i 24. travnja 2019. godine, čime bi se u 
cijelosti udovoljilo obvezi donošenja općih uvjeta isporuke predmetne komunalne usluge.
Navedene Opće uvjete donijela je uprava TD RIJEKA plus d.o.o. dana 29. travnja 2019. godine, a 
isti su objavljeni u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 10/19 i stupili su na snagu dana 18. 
svibnja 2019. godine. 

Sukladno odredbi članka 53. Zakona, cijenu, način obračuna i način plaćanja komunalne usluge 
određuje isporučitelj komunalne usluge. Cjenik komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim 
površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke donosi Uprava TD RIJEKA plus d.o.o. 
uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Rijeke.

Visina naknade za parkiranje vozila na javnim parkiralištima na području grada Rijeke, kao i visina 
naknade za ulazak i zadržavanje vozila na cestovnom terminalu Srdoči, uređena je Odlukom o 
visini naknade za parkiranje („Službene novine Grada Rijeke“ broj 2/14, 7/15, 8/15, 12/15, 2/16 i  
5/16) koju je donio Gradonačelnik Grada Rijeke pa će se s danom početka primjene novoga 
Cjenika predmetna Odluka staviti izvan snage.

Slijedom navedenog, predlaže se donijeti odluku kojom će se staviti van snage Odluka o visini 
naknade za parkiranje, koja odluka će se objaviti u „Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupit će 
na snagu danom početka primjene Cjenika komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim 
površinama na području grada Rijeke koje će donijeti Uprava TD RIJEKA plus d.o.o., uz prethodnu 
suglasnost Gradonačelnika Grada Rijeke.

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

Z A K LJ U Č A K 

1. Donosi se Odluka o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za parkiranje („Službene 
novine Grada Rijeke“ broj 2/14, 7/15, 8/15, 12/15, 2/16 i 5/16).

2. Zadužuje se Ured Grada da tekst Odluke iz točke 1. ovoga Zaključka objavi u „Službenim 
novinama Grada Rijeke“.



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), Gradonačelnik Grada Rijeke donosi dana______________ 2019. godine 
slijedeću

O D L U K U

Članak 1. 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o visini naknade za parkiranje („Službene 
novine Grada Rijeke“ broj 2/14, 7/15, 8/15, 12/15, 2/16 i  5/16).

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu danom 
početka primjene Cjenika sa strukturom cijene komunalne usluge parkiranja na javnim 
parkiralištima.
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