REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
KLASA: 023-01/21-04/17-75
URBROJ: 2170/01-15-00-21-39
Rijeka, 8. 3. 2021.

Gradonačelnik je 8. ožujka 2021. godine donio sljedeći
zaključak
1. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Rijeke da donese Odluku o davanju prethodne
suglasnosti na Izmjene Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim
površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke, u predloženom tekstu.
2. Prijedlog iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na
razmatranje i davanje prethodne suglasnosti sukladno članku 30. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20).
GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
#potpis#
Dostaviti:
1. Gradskom vijeću, n/r predsjednika
2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav,
n/r Irene Miličević i Maje Malnar
3. TD RIJEKA plus d.o.o., n/r Željka Smojvera i Manuela Markotića
4. Ured Grada, n/r Mirne Pavlović-Vodinelić i Federike Nikolić

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija plana, razvoja i gradnje
KLASA: 363-02/21-04/6
URBROJ: 2170/01-02-10-21-1
Rijeka, 04. ožujka 2021. godine

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
za donošenje

PREDMET: Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune
Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim
površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke

Izradili:
Maja Malnar, Grad Rijeka,
Manuel Markotić, TD RIJEKA plus d.o.o.
DIREKTOR:
Željko Smojver

Pročelnik:
Irena Miličević
#potpis#
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OBRAZLOŽENJE
Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) - u daljnjem
tekstu: Zakon, uređuju se 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.
Odlukom o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti („Službene novine Grada Rijeke“ broj
14/18 i 4/19) - u daljnjem tekstu: Odluka, u članku 3., 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 (u daljnjem tekstu: Grad).
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.
Rijeka, Školjić 15, OIB: 83938812619 (u daljnjem tekstu: Trgovačko društvo), na neodređeno
vrijeme, bez naknade, počevši od dana stupanja na snagu navedene Odluke. Odluka je stupila na
snagu 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.
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Na temelju odluke kojom je Gradsko vijeće Grada Rijeke dana 25. travnja 2019. godine dalo prethodnu
suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u
javnim garažama na području grada Rijeke, doneseni su Opći uvjeti isporuke komunalne usluge
parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke („Službene
novine Grada Rijeke“ broj 10/19) - u daljnjem tekstu: Opći uvjeti.
Ovim materijalom predlažu se Izmjene Općih uvjeta prema prikazu koji se daje u nastavku teksta.
I. IZMJENE OPĆIH UVJETA ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE PARKIRANJA NA
UREĐENIM JAVNIM POVRŠINAMA I U JAVNIM GARAŽAMA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE
Člankom 1. predloženih Izmjena Općih uvjeta, mijenja se stavak 2. članka 14. Općih uvjeta na način da
se utvrđuje da se cjelodnevna karta može koristiti za javno parkiralište za koje je kupljena te za
vremensko razdoblje za koje je izdana.
Navedeno se predlaže iz razloga što postojećim stavkom 2. članka 14 Općih uvjeta cjelodnevna karta
vrijedi za javno parkiralište za koje je kupljena i važi od trenutka izdavanja do isteka radnog vremena
javnog parkirališta na dan kada je kupljena, a što je slučaj samo kod kupnje na uličnom parkirnom
automatu. Predloženom izmjenom omogućuje se prodaja cjelodnevne karte sa odgođenim periodom
konzumiranja usluge koja će biti omogućena putem web prodaje i ostalih omogućenih kanala prodaje.
Člankom 2. predloženih Izmjena Općih uvjeta, mijenja se stavak 2. članka 15. Općih uvjeta način da se
utvrđuje da se tjedna karta može koristiti isključivo za vozilo za koje je izdana, za vremensko razdoblje
na koje je izdana te za javno parkiralište za koje je izdana.
Navedeno se predlaže iz razloga postojećim stavkom 2. članka 15. Općih uvjeta tjedna karta vrijedi za
javno parkiralište za koje je kupljena i važi sedam (7) dana od dana kada je kupljena (24 sata x 7 dana).
Predloženom izmjenom omogućuje se prodaja cjelodnevne karte sa odgođenim periodom konzumiranja
usluge koja će biti omogućena putem web prodaje i ostalih omogućenih kanala prodaje.
Člankom 3., predloženih Izmjena Općih uvjeta, mijenja se članak 29. Općih uvjeta na način da se iz
istog, kao način plaćanja satne karte, predlaže izostaviti način plaćanja putem gradske kartice, budući
nova gradska kartica nema platnu funkcionalnost.
Člankom 4. predloženih Izmjena Općih uvjeta, mijenja se članak 30. Općih uvjeta, na način da se kao
način kupnje cjelodnevne karte, osim automatskom kupnjom, uvodi i mogućnost plaćanja putem GSM
operatera, putem web platforme, putem mobilne aplikacije i putem maloprodajnih objekata. Ujedno se
briše mogućnost kupnje plaćanjem cijene i preuzimanjem karte od strane korisnika neposredno kod
ovlaštene osobe Trgovačkog društva. Važećim člankom 30. određeno je da se kupnja navedenih karata
može obavljati isključivo neposredno kod ovlaštene osobe Trgovačkog društva, kao što je navedeno za
kupnju satnih karata na javnom parkiralištu. S obzirom da Trgovačko društvo želi učiniti kupnju karata
što dostupnijom i jednostavnijom za sve svoje korisnike, tako se predlaže uvođenje kupnje cjelodnevne
karte putem web platforme te ostalih omogućenih kanala prodaje.
Člankom 5. predloženih Izmjena Općih uvjeta, mijenja se članak 31. Općih uvjeta na način da se kao
način kupnje tjedne karte, povlaštene karte i mjesečne karte, osim dosadašnje mogućnosti plaćanjem
cijene i preuzimanjem karte od strane korisnika neposredno kod ovlaštene osobe Trgovačkog društva,
uvodi i mogućnost plaćanja i putem GSM operatera, putem web platforme, putem mobilne aplikacije, te
putem maloprodajnih objekata. Navedeno se predlaže s obzirom da Trgovačko društvo želi učiniti
kupnju i ovih vrsta karata što dostupnijom i jednostavnijom za sve svoje korisnike, pa je tako
omogućena i kupnja putem web platforme te ostalih navedenih kanala prodaje.
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Člankom 6. predloženih Izmjena Općih uvjeta određeno je da se Izmjene i dopune Općih uvjeta
objavljuju u „Službenim novinama Grada Rijeke“ i na mrežnim stranicama Grada, www.rijeka.hr te na
oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama TD RIJEKA plus d.o.o., www.rijeka-plus.hr.
Člankom 7. predloženih Općih uvjeta određeno je da Izmjene Općih uvjeta stupaju na snagu osmoga
dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.
Radi preglednosti u primjeni, svi predloženi članci mijenjaju se u cijelosti.

II.

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA IZMJENE OPĆIH
UVJETA ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE PARKIRANJA NA UREĐENIM JAVNIM
POVRŠINAMA I U JAVNIM GARAŽAMA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

Člankom 1. navedene Odluke predlaže se utvrditi da se daje prethodna suglasnost TD Rijeka plus
d.o.o. na predložene Izmjene Općih uvjeta koje je utvrdila Uprava TD RIJEKA plus d.o.o. dana 4. ožujka
2021. godine.
Člankom 2. navedene Odluke predlaže se odrediti da navedena Odluka stupa na snagu danom njezina
donošenja, a da će se ista objaviti u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

Sukladno svemu naprijed navedenom, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese slijedeći:
z a k lj u č a k
1. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Rijeke da donese Odluku o davanju prethodne
suglasnosti na Izmjene Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim
javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke, u predloženom tekstu.
2. Prijedlog Izmjena Općih uvjeta iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom
vijeću Grada Rijeke na razmatranje i davanje prethodne suglasnosti sukladno članku 30.
Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20).
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Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“ broj
68/18, 110/18 i 32/20) direktor trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., uz prethodnu suglasnost
Gradskog vijeća Grada Rijeke, dana_______2021. godine, donio je
IZMJENE
Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim
garažama na području Grada Rijeke

Članak 1.
U Općim uvjetima isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u
javnim garažama na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/19) - u daljnjem
tekstu: Opći uvjeti, u članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Cjelodnevna karta može se koristiti za javno parkiralište za koje je kupljena te za vremensko
razdoblje za koje je izdana.“

Članak 2.
U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Tjedna karta može se koristiti isključivo za vozilo za koje je izdana, za vremensko razdoblje na
koje je izdana te za javno parkiralište za koje je kupljena.“
Članak 3.
Članak 29. mijenja se i glasi:
„Kupnja satne karte na javnom parkiralištu obavlja se:
– ručnom naplatom,
– automatski,
– poluautomatski,
– putem GSM operatera,
– putem web platforme,
– putem mobilne aplikacije,
– putem maloprodajnih objekata
Ručna naplata podrazumijeva istodobno plaćanje cijene i preuzimanje satne karte neposredno
na javnom parkiralištu od ovlaštene osobe Trgovačkog društva.
Automatska kupnja podrazumijeva istodobno plaćanje cijene i preuzimanje satne karte
neposredno na javnom parkiralištu putem parkirnog automata.
Poluautomatska kupnja podrazumijeva preuzimanje satne karte iz automata, a plaćanje cijene
obavlja se kod ovlaštene osobe Trgovačkog društva.
Kupnja putem GSM operatera podrazumijeva plaćanje cijene upućivanjem SMS poruke
odgovarajućem operateru koji korisnika parkirališta povratnom SMS porukom obavještava da je
plaćanje cijene prihvaćeno.
Kupnja putem web platforme podrazumijeva plaćanje cijene uplatom putem internet aplikacije te
korisnik po uplati prima obavijest da je plaćanje prihvaćeno.
Kupnja putem mobilne aplikacije podrazumijeva plaćanje cijene putem aplikacije na mobitelu te
korisnik po uplati prima obavijest da je plaćanje prihvaćeno.
Kupnja putem maloprodajnih objekata podrazumijeva plaćanje cijene na maloprodajnom objektu
pri čemu se satna karta preuzima od prodavača“
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Članak 4.
Članak 30. mijenja se i glasi:
„Kupnja cjelodnevne karte obavlja se:
– automatskom kupnjom,
– putem GSM operatera,
– putem web platforme,
– putem mobilne aplikacije,
– putem maloprodajnih objekata
a sukladno odredbi članka 29. stavcima 3., 5., 6., 7. i 8. ovih Općih uvjeta.“

Članak 5.
Članak 31. mijenja se i glasi:
„Kupnja tjedne karte, povlaštene karte i mjesečne karte obavlja se:
- plaćanjem cijene putem transakcijskog računa ili gotovinskim plaćanjem i preuzimanjem karte
od strane korisnika neposredno kod ovlaštene osobe Trgovačkog društva,
- putem GSM operatera,
– putem web platforme,
– putem mobilne aplikacije,
– putem maloprodajnih objekata,
a sukladno odredbi članka 29. stavcima 5., 6., 7. i 8. ovih Općih uvjeta.“

Članak 6.
Ove Izmjene i dopune Općih uvjeta objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“ i na
mrežnim stranicama Grada, www.rijeka.hr te na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Trgovačkog
društva, www.rijeka-plus.hr.
Članak 7.
Ove Izmjene i dopune Općih uvjeta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u
„Službenim novinama Grada Rijeke“.

Direktor
Željko Smojver

Na ove Izmjene i dopune Općih uvjeta Gradsko vijeće Grada Rijeke dalo je suglasnost
Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke KLASA: ______, URBROJ:_________ od
dana_______godine.
Utvrđuje se da su ove Izmjene i dopune Općih uvjeta objavljene u “Službenim novinama Grada
Rijeke” dana__________, na mrežnim stranicama Grada www.rijeka.hr dana___________, na
oglasnoj ploči TD RIJEKA plus d.o.o. dana_________te na mrežnim stranicama TD RIJEKA plus
d.o.o., www.rijeka-plus.hr dana________te stupaju na snagu dana_________.
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Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj
68/18, 110/18 i 32/20), članka 46. 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 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene
novine Primorsko - goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13 - ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“
broj 10/17, 14/18, 2/19 - pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici
___________2021. Godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti
na Izmjene i dopune Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim
površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke
Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Općih uvjeta 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 4. ožujka 2021. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada
Rijeke“.
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