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I. Uvodni dio 

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj dana 25. travnja 2019. godine donijelo Odluku 
o uređenju prometa na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 9/19) - u 
daljnjem tekstu: Odluka, kojom su uređeni uvjeti i pravila odvijanja prometa na javno prometnim 
površinama u gradu Rijeci. Odluka je stupila na snagu osmoga dana od dana njezine objave u 
„Službenim novinama Grada Rijeke“.

Citirana Odluka donesena je na temelju odredbe članka 5. stavka 1. Zakona 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) 
kojom odredbom je utvrđeno da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uređuju 
promet na svom području tako da određuju:

 ceste s prednošću prolaska,
 dvosmjerni odnosno jednosmjerni promet,
 sustav tehničkog uređenja prometa i upravljanja prometom putem elektroničnih  

sustava i video nadzora,
 ograničenja brzine kretanja vozila,
 promet pješaka, biciklista, vozača mopeda, turističkog vlaka i zaprežnih kola, 

gonjenje i vođenje stoke,
 javna parkirališta i načina parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog 

parkiranja,
 zone smirenog prometa,
 blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na 

mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i načina deblokade
tih vozila,

 postavljanje i održavanje zaštitnih ograda, stupića ili drugih fizičkih prepreka za 
pješake na opasnim mjestima,

 pješačke zone, sigurnosne pravce za kretanje školske djece, posebne tehničke 
mjere za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih 
i drugih ustanova, igrališta, kino dvorana i slično,

 uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila,
 površine na kojima će se obavljati test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja 

izvan kolnika (off road), sportske, enduro i promidžbene vožnje,
 uvjete prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim 

zonama.

Odredbom članka 25. Odluke propisano je da se na javnom parkiralištu s naplatom ili bez naplate 
može na temelju pisanog zahtjeva korisnika dati na uporabu rezervirano parkirališno mjesto, sve u 
suglasju sa općim uvjetima kojima se uređuje isporuka komunalne usluge parkiranja na uređenim 
javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke te s aktima trgovačkog društva 
RIJEKA plus d.o.o.

Sukladno Odluci, rezervirano parkirališno mjesto je parkirališno mjesto označeno prometnom 
signalizacijom i uz postavljeni element blokade od strane trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., a 
na predloženu prometnu signalizaciju i element blokade prethodnu suglasnost daje Odjel gradske 
uprave za komunalni sustav Grada Rijeke. 

Za rezervirano parkirališno mjesto plaća se mjesečna cijena u iznosu propisanom Cjenikom 
trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., a sa korisnikom rezervacije parkirališnog mjesta trgovačko 
društvo RIJEKA plus d.o.o. sklapa ugovor o zakupu sukladno odredbama Odluke, Općih uvjeta 
kojima se uređuje isporuka komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u 
javnim garažama na području grada Rijeke te odredbama akata trgovačkog društva RIJEKA plus 
d.o.o.



Nadalje, odredbom članka 27. Odluke propisano je da se rezervirano parkirališno mjesto može 
odobriti za:

 Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove,
 Ministarstvo nadležno za obranu,
 Konzularni ured,
 Inspekcijsko tijelo,
 Drugu fizičku i pravnu osobu,

pri čemu korisnici rezerviranih parkirališnih mjesta „Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, 
Ministarstvo nadležno za obranu, Konzularni ured i Inspekcijsko tijelo“ plaćaju povlaštenu cijenu 
usluge parkiranja za rezervirano parkirališno mjesto utvrđenu Cjenikom trgovačkog društva 
RIJEKA plus d.o.o., a korisnici rezerviranih parkirališnih mjesta „Druga fizička i pravna osoba“ 
plaćaju cijenu usluge parkiranja za rezervirano parkirališno mjesto utvrđenu Cjenikom trgovačkog 
društva RIJEKA plus d.o.o.

Člankom 30. stavkom 1. Odluke utvrđeno je da Gradonačelnik Grada Rijeke utvrđuje lokacije i broj 
rezerviranih parkirališnih mjesta za kategorije „Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, 
Ministarstvo nadležno za obranu, Konzularni ured i Inspekcijsko tijelo“, slijedom koje osnove je 
donesena Odluka o određivanju lokacija i broju parkirališnih mjesta za određene korisnike  
(„Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/19).

Nakon stupanja na snagu Odluke, dana 30. rujna 2019. godine Županijsko državno odvjetništvo u 
Rijeci pisanim se putem obratilo Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke sa 
zamolbom za osiguranjem određenog broja rezerviranih parkirališnih mjesta za službene potrebe 
pravosudnih tijela i to Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci, Ureda za suzbijanje korupcije i 
organiziranog kriminaliteta, Odsjeka u Rijeci te Općinskog državnog odvjetništva u Rijeci. Svoju 
zamolbu razložilo je objektivnom potrebom za ukupnim brojem od 6 rezerviranih parkirališnih 
mjesta za potrebe službenog postupanja navedenih pravosudnih tijela tijekom 24 sata dnevno 
(svakodobni izlasci na očevide odnosno svrsishodno, pravovremeno i neometano provođenje 
drugih dokaznih radnji). 
Od navedenoga, 3 rezervirana parkirališna mjesta služila bi za potrebe Županijskog državnog 
odvjetništva u Rijeci i zamolbom je predloženo da ista budu označena u neposrednoj blizini 
lokacije sjedišta Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci u Ulici Frana Kurelca, a preostala 3 
rezervirana parkirališna mjesta služila bi potrebama Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci, 
Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Odsjek u Rijeci i Općinskog državnog 
odvjetništva u Rijeci i to za svako pravosudno tijelo po 1 parkirališno mjesto, a bila bi označena na 
lokaciji Putnička obala.

Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. godine donijelo je 
Odluku o izmjenama Odluke o uređenju prometa na području grada Rijeke („Službene novine 
Grada Rijeke“ broj 22/19) koja je stupila na snagu osmoga dana od dana njezine objave u 
„Službenim novinama Grada Rijeke“.

Predmetnom Odlukom o izmjenama Odluke izmijenio se članak 27. Odluke na način da se 
rezervirano parkirališno mjesto, osim dosadašnjim kategorijama korisnika utvrđenim tim člankom, 
može odobriti i kategoriji „Pravosudno tijelo“, a članak 29. Odluke izmijenio se na način da i  
kategorija „Pravosudno tijelo“ plaća povlaštenu cijenu usluge parkiranja za rezervirano parkirališno 
mjesto utvrđenu Cjenikom trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., budući da se ocjenjuje 
osnovanim ujednačavanje te kategorije sa kategorijama korisnika „Ministarstvo nadležno za 
unutarnje poslove, Ministarstvo nadležno za obranu, Konzularni ured i Inspekcijsko tijelo“. 
Također se izmijenio i članak 30. Odluke kojim je utvrđeno da Gradonačelnik Grada Rijeke 
utvrđuje lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta, osim za kategorije „Ministarstvo nadležno 
za unutarnje poslove, Ministarstvo nadležno za obranu, Konzularni ured i Inspekcijsko tijelo“ i za 
kategoriju „Pravosudno tijelo“.



Slijedom donesene Odluke o izmjenama Odluke, potrebno je Odluku o određivanju lokacija i broju 
rezerviranih parkirališnih mjesta dopuniti za određene korisnike.

Nadalje, tijekom siječnja i veljače 2020. godine Gradonačelniku Grada Rijeke pisanim se putem 
obratilo Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava primorsko -
goranska, koje Ministarstvo sa trgovačkim društvom RIJEKA plus d.o.o. ima sklopljen Ugovor o 
zakupu parkirališnih mjesta i to za ukupno 39 rezerviranih parkirališnih mjesta, sukladno važećoj 
Odluci o određivanju lokacija i broju rezerviranih parkirališnih mjesta za određene korisnike, sa 
prijedlogom za odustankom od korištenja određenog broja rezerviranih parkirališnih mjesta, sve iz  
razloga štednje i racionalizacije troškova, kao i stvarnih potreba i interesa toga Ministarstva.

Navedeno Ministarstvo odustalo bi od korištenja 10 rezerviranih parkirališnih mjesta u Ulici Školjić, 
dok bi preostalih 29 rezerviranih parkirališnih mjesta nastavilo koristiti, i to 5 rezerviranih 
parkirališnih mjesta na javnom parkiralištu Putnička obala, 11 rezerviranih parkirališnih mjesta na 
javnom parkiralištu u Ulici žrtava fašizma i 13 rezerviranih parkirališnih mjesta na javnom 
parkiralištu u Ulici Đure Šporera. 

Stoga je potrebno prethodno navedeno odgovarajuće urediti u Odluci o određivanju lokacija i broju 
rezerviranih parkirališnih mjesta za određene korisnike.

II. Prijedlog odluke o određivanju lokacija i broju rezerviranih parkirališnih mjesta za 
određene korisnike

Važeća Odluka o određivanju lokacija i broja rezerviranih parkirališnih mjesta za određene 
korisnike određuje lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta za određene korisnike i to 
„Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo obrane, Konzularni ured i Inspekcijsko tijelo“. 

U suglasju sa odredbama Odluke, potrebno je Odlukom o određivanju lokacija i broja rezerviranih 
parkirališnih mjesta za određene korisnike regulirati i kategoriju „Pravosudno tijelo“ i to u smislu 
utvrđenja lokacija i broja parkirališnih mjesta na kojima kategorija „Pravosudno tijelo“ ostvaruje 
pravo na rezervaciju parkirališnih mjesta.

Osim toga, uvažavajući stvarne potrebe Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 
Policijske uprave primorsko - goranske, kako je to prethodno izloženo, potrebno je u Odluci o 
određivanju lokacija i broju rezerviranih parkirališnih mjesta izmijeniti lokacije i broj parkirališnih 
mjesta na kojima navedena kategorija ostvaruje pravo na rezervaciju parkirališnih mjesta.

Budući da se mijenjaju svi članci važeće Odluke o određivanju lokacija i broja rezerviranih 
parkirališnih mjesta za određene korisnike, radi jednostavnosti u primjeni predlaže se donošenje 
nove Odluke o određivanju lokacija i broja rezerviranih parkirališnih mjesta za određene korisnike, 
sa sadržajem kao u nastavku teksta.

Članak 1. Ovim člankom daje se određenje predmeta Odluke o određivanju lokacija i broja 
rezerviranih parkirališnih mjesta za određene korisnike - lokacije i broj rezerviranih parkirališnih 
mjesta na javnim parkiralištima za kategorije „Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, 
Ministarstvo nadležno za obranu, Konzularni ured, Inspekcijsko tijelo i Pravosudno tijelo“.

Članak 2. Ovim člankom određuju se lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta za pojedine 
kategorije korisnika iz članka 1. predložene Odluke o određivanju lokacija i broja rezerviranih 
parkirališnih mjesta za određene korisnike. 

Za „Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove“ utvrđuje se pravo na ukupno 29 parkirališnih 
mjesta. Navedena parkirališna mjesta koristila bi se, prema navedenoj zamolbi, na slijedeći način: 
11 parkirališnih mjesta u Ulici Žrtava fašizma, 13 parkirališnih mjesta u Ulici Đure Šporera i 5 
parkirališnih mesta na Putničkoj obali.



Za „Pravosudno tijelo“ kao jedinu novu kategoriju utvrđuje se pravo na ukupno 6 rezerviranih 
parkirališnih mjesta. Navedena parkirališna mjesta koristila bi se, prema navedenom zahtjevu, na 
slijedeći način: 3 parkirališna mjesta u Ulici Frana Kurelca (za potrebe Županijskog državnog 
odvjetništva u Rijeci), a 3 parkirališna mjesta na lokaciji Putnička obala (1 parkirališno mjesto za 
potrebe Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Odsjek u Rijeci, 1 parkirališno 
mjesto za potrebe Općinskog državnog odvjetništva u Rijeci i 1 parkirališno mjesto za potrebe 
Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci).

Članak 3. Ovim člankom utvrđuje se da stupanjem na snagu predložene Odluke o određivanju 
lokacija i broja rezerviranih parkirališnih mjesta za određene korisnike prestaje važiti trenutno 
važeće Odluka o određivanju lokacija i broju rezerviranih parkirališnih mjesta za određene 
korisnike.

Članak 4. Ovim člankom utvrđuje se da predložena Odluke o određivanju lokacija i broja 
rezerviranih parkirališnih mjesta za određene korisnike stupa na snagu osmoga dana od dana 
objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

Slijedom navedenog, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da prihvati predložene izmjene 
Odluke te da donese slijedeći

Z a k l j u č a k

1.  Donosi se Odluka o određivanju lokacija i broju rezerviranih parkirališnih mjesta za 
određene korisnike, u predloženom tekstu.

2. Zadužuje se Ured Grada da Odluku 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, 11/18 -
pročišćeni tekst i 2/20) i članka 30. stavka 1. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke 
(“Službene novine Grada Rijeke“ broj 9/19 i 22/19), Gradonačelnik Grada Rijeke, 
dana_________2020. godine, donio je

ODLUKU
o određivanju lokacija i broju rezerviranih parkirališnih mjesta 

za određene korisnike

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta na javnim 
parkiralištima za sljedeće korisnike:

- Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove,
- Ministarstvo nadležno za obranu,
- Konzularni ured,
- Inspekcijsko tijelo,
- Pravosudno tijelo.

Članak 2.

            Lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta za korisnike iz članka 1. ove Odluke, 
određuju se kako slijedi:

1. Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove - ukupno 29 parkirališnih mjesta na 
lokacijama:

-  Ulica Žrtava fašizma……………………………………………................................11 mjesta,
-  Ulica Đure Šporera……………………………………………..................................13 mjesta,
-  Putnička obala…………………………………………………………………..………5 mjesta.
2. Ministarstvo nadležno za obranu - ukupno 6 parkirališnih mjesta, na lokaciji Putnička 

obala.
3. Konzularni ured - ukupno 2 parkirališna mjesta po konzularnom uredu, na najbližoj 

mogućoj lokaciji.
4. Inspekcijska tijela - do 3 parkirališna mjesta po inspekcijskom tijelu, na najbližoj mogućoj 

lokaciji.
5. Pravosudno tijelo - ukupno 6 parkirališnih mjesta na lokacijama:
- Ulica Frana Kurelca………………………………………………………………………3 mjesta,
- Putnička obala…………………………………………………………………………….3 mjesta.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju lokacija i broju 
parkirališnih mjesta za određene korisnike („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/19).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Grada 
Rijeke“.
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