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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/21-04/36-76
URBROJ: 2170/01-15-00-21-37
Rijeka, 19. 3. 2021.

Gradonačelnik je 19. ožujka 2021. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Rijeke da donese Odluku o davanju prethodne 
suglasnosti na Izmjenu Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim 
površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke, u predloženom tekstu.

2. Prijedlog Izmjene 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).

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 direktora
4. Ured Grada, n/r Mirne Pavlović-Vodinelić i Federike Nikolić



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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
Rijeka, 19. 3. 2021.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednika Andreja Poropata 

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, 2/20 i 3/21) podnosim Gradskom vijeću 

Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje Odluku o davanju prethodne suglasnosti 

na Izmjenu Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim 

javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke.

Na temelju članka 66. stavka 3. 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, 2/20 i 3/21) 

za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određuju se mr.sc. Vojko 

Obersmel, Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav te 

dr.sc. Željko Smojver, direktor TD RIJEKA plus d.o.o.

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
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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: 363-02/21-04/17
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 Izmjenu
                            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

Gradsko vijeće Grada Rijeke je u skladu sa odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu 
("Narodne“novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) na sjednici održanoj dana 11. ožujka 2021. godine 
donijelo 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, koje je 
utvrdila Uprava TD RIJEKA plus d.o.o. dana 4. ožujka 2021. godine.

Uvodno navedena Odluka stupila je na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim 
novinama Grada Rijeke”. 

Naknadnim uvidom i analizom u tekst Izmjena Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na
uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke na koje je dobivena 
prethodna suglasnost kako je to uvodno navedeno, uočeno je da je u odredbi članka 30. Izmjena Općih 
uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na 
području grada Rijeke potrebno izvršiti određenu izmjenu, odnosno usklađenje, sve sa ciljem svrhovite 
primjene navedene odredbe u praksi.

Naime, člankom 4. Izmjena Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim 
površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke, u odredbi članka 30. Općih uvjeta isporuke 
komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada 
Rijeke, kao modaliteti kupnje cjelodnevne karte utvrđeni su: automatska kupnja, putem GSM operatera, 
putem web platforme, putem mobilne aplikacije, te putem maloprodajnih objekata, pri čemu su pojedini 
od navedenih modaliteta definirani odredbom članka 29. stavcima 3., 5., 6., 7. i 8. Općih uvjeta isporuke 
komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada 
Rijeke.

Međutim, kao modalitet kupnje cjelodnevne karte u citiranoj je odredbi potrebno dodati plaćanje cijene 
putem transakcijskog računa ili gotovinsko plaćanje  i preuzimanje karte od strane korisnika neposredno 
kod ovlaštene osobe Uprave TD RIJEKA plus d.o.o., budući je isto svrhovito osigurati u praksi i kod 
kupnje cjelodnevne karte, kao i kod kupnje tjedne karte, povlaštene karte i mjesečne karte.  

Stoga se ovim materijalom predlaže Izmjena Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na 
uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke, isključivo u prethodno 
navedenom dijelu, pri čemu se radi preglednosti predlaže izmijeniti cijeli članak 30. Općih uvjeta 
isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području 
grada Rijeke

Predložena Izmjena Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim 
površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke objavljuje se 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.

Predložena Izmjena Općih uvjeta stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim 
novinama Grada Rijeke”.
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I. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA IZMJENU 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 predloženu Izmjenu Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim 
površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke koju 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 Izmjenu Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim 
javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke, u predloženom tekstu.

2. Prijedlog Izmjene 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

IZMJENU
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 i 5/21) -
u daljnjem tekstu: Opći uvjeti, članak 30. mijenja se i glasi:

„Kupnja cjelodnevne karte obavlja se:
- plaćanjem cijene putem transakcijskog računa ili gotovinskim plaćanjem i preuzimanjem 

karte od strane korisnika neposredno kod ovlaštene osobe Trgovačkog društva,
- 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 2.

Ova Izmjena 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 3.

Ova Izmjena Općih uvjeta stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim 
novinama Grada Rijeke“.

Direktor 

      Željko Smojver

Na ovu Izmjenu Općih uvjeta Gradsko vijeće Grada Rijeke dalo je suglasnost Odlukom 
Gradskog vijeća Grada Rijeke KLASA: ______, URBROJ:_________ od dana_______godine.

Utvrđuje se da je ova Izmjena Općih uvjeta objavljena 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 stupa 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, 2/20 i 3/21) 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, 2/20 i 3/21), Gradsko 
vijeće Grada Rijeke, na sjednici ___________2021. godine, donijelo je

ODLUKU
                                    o davanju prethodne suglasnosti

na Izmjenu 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 Izmjenu Općih uvjeta isporuke komunalne usluge 

parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke, koju 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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