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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/65-62
URBROJ: 2170/01-15-00-20-11
Rijeka, 9. 6. 2020.

Gradonačelnik je 9. lipnja 2020. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. U suglasju sa člankom 55. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 
68/18, 110/18 i 32/20), daje se prethodna suglasnost trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. na 
Cjenik sa strukturom cijene komunalne usluge parkiranja na javnim parkiralištima, s primjenom od 
dana 9. lipnja 2020. godine.

2. Cjenik iz točke 1. ovoga zaključka nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovoga zaključka.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za komunalni sustav,
n/r Irene Miličević i Maje Malnar
2. TD Rijeka plus d.o.o., n/ Željka Smojvera i Manuela Markotića
3. TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., n/r Jagoda Tomašić



Prilog

Ovaj Cjenik primjenjuje se od dana 9. lipnja 2020. godine.

     Direktor
Željko Smojver
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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: 363-02/20-04/14
URBROJ: 2170/01-02-10-20-1

Rijeka, dana 05. lipnja 2020. godine

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
na donošenje

PREDMET:   Davanje prethodne suglasnosti trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. na 
  Cjenik sa strukturom cijene komunalne usluge parkiranja na javnim 

                          parkiralištima, s primjenom od dana 9. lipnja 2020. godine

Materijal izradili:

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

Direktor:

Željko Smojver

                                          Pročelnik:

                                                                                                Irena Miličević

#potpis#



I. Uvod

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) 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“.

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 o uređenju prometa na području grada Rijeke, 
izmijenio se članak 27. Odluke o uređenju prometa na području grada Rijeke, na način da se
rezervirano parkirališno mjesto, osim dosadašnjim kategorijama korisnika utvrđenim tim člankom, 
može odobriti i kategoriji „Pravosudno tijelo“, a članak 29. Odluke o uređenju prometa na području 
grada Rijeke 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 o uređenju prometa na području grada Rijeke 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“.

Sukladno prethodnom, dana 18. svibnja 2020. godine Gradonačelnik Grada Rijeke donio je Odluku
o određivanju lokacija i broja rezerviranih parkirališnih mjesta za određene korisnike („Službene 
novine Grada Rijeke“ broj 8/20) kojom je regulirana kategorija „Pravosudno tijelo“ i to u smislu 
utvrđenja lokacija i broja parkirališnih mjesta na kojima kategorija „Pravosudno tijelo“ ostvaruje 
pravo na rezervaciju parkirališnih mjesta.

Nadalje, budući da se tijekom siječnja i veljače 2020. godine Gradonačelniku Grada Rijeke pisanim 
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, sa prijedlogom za
odustankom od korištenja korištenja 10 rezerviranih parkirališnih mjesta, sve iz razloga štednje i 
racionalizacije troškova, kao i stvarnih potreba i interesa toga Ministarstva, to je i navedeno 
odgovarajuće uređeno u Odluci o određivanju lokacija i broju rezerviranih parkirališnih mjesta za 
određene korisnike, u smislu utvrđenja lokacija i broja parkirališnih mjesta na kojima kategorija 
„Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove“ ostvaruje pravo na rezervaciju parkirališnih mjesta.

II. Obrazloženje Cjenika sa strukturom cijene komunalne usluge parkiranja na javnim 
parkiralištima

Odredbom članka 28. 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) utvrđeno je da su cijene usluga utvrđene Cjenikom koji donosi Uprava trgovačkog društva 
RIJEKA plus d.o.o. uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Rijeke.

Članak 55. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) 
propisuje da je isporučitelj komunalne usluge dužan za cjenik komunalnih usluga i za svaku 
njegovu izmjenu ili dopunu pribaviti prethodnu suglasnost gradonačelnika odnosno općinskog 
načelnika jedinice lokalne samouprave na području na kojem se isporučuje komunalna usluga.



Trenutno se komunalna usluga parkiranja na javnim parkiralištima naplaćuje po cijenama 
utvrđenim Cjenikom sa strukturom cijene komunalne usluge parkiranja na javnim parkiralištima, 
koji je Uprava trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. donijela dana 19. lipnja 2019. godine s 
primjenom od dana 1. srpnja 2019. godine i koji je je objavljen u „Službenim novinama Grada 
Rijeke“ broj 14/19.

Važeći Cjenik prikazan je u nastavku.



Dana 5. lipnja 2020. godine trgovačko društvo RIJEKA plus d.o.o. Gradu Rijeci, Odjelu gradske 
uprave za komunalni sustav dostavilo je zahtjev za davanjem prethodne suglasnosti na Cjenik sa 
strukturom cijene komunalne usluge parkiranja na javnim parkiralištima.

U odnosu na važeći Cjenik, novim Cjenikom predlažu se izmjene, kako slijedi:

Predlaže se dodati nova kategorija korisnika i to „ Pravosudna tijela“ te za iste utvrditi cijenu za 
rezervirano parkirališno mjesto u iznosu od 150,00 kn mjesečno, s PDV-om, po parkirališnom 
mjestu. Također, predlaže se izmjena sadašnje cijene za rezervirano parkirališnog mjesta za 
Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, sa sadašnjih 150,00 kn mjesečno, s PDV-om, po 
parkirališnom mjestu, na 50,00 kn, s PDV-om, mjesečno po parkirališnom mjestu. Naime, 
Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove predložilo je, u cilju reduciranja svojih troškova, 
smanjenje broja korištenja rezerviranih parkirališnih mjesta za 10 parkirnih mjesta i to na javnom 
parkiralištu u Ulici Školjić te istovremeno predložilo smanjenje cijene za rezervirano parkirališno 
mjesto. S obzirom da je na javnom parkiralištu u Ulici Školjić oslobođeno 10 mjesta za naplatu 
parkiranja te je omogućeno parkiranje stanarima i naplata parkiranja, navedeno se ocjenjuje 
opravdanim.

Predloženi Cjenik sa strukturom cijene komunalne usluge parkiranja na javnim parkiralištima 
primjenjivao bi se od dana 9. lipnja 2020. godine, a prikazan je u tabeli koja slijedi:



Ovaj Cjenik primjenjivao bi se od dana 9. lipnja 2020. godine.



Na temelju iznijetog, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje slijedećeg

Z A K LJ U Č K A

1. U suglasju sa člankom 55. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 
110/18 i 32/20), daje se prethodna suglasnost trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. na Cjenik sa 
strukturom cijene komunalne usluge parkiranja na javnim parkiralištima, s primjenom od dana 9. 
lipnja 2020. godine.
2. Cjenik iz točke 1. ovoga Zaključka nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovoga Zaključka.



Prilog

Ovaj Cjenik primjenjuje se od dana 9. lipnja 2020. godine.

     Direktor
Željko Smojver
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