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OBRAZLOŽENJE 

uz prijedlog ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA  

ODLUKE o određivanju javnih parkirališta pod naplatom 

 

Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije čl. 4 st. 1 (Službene 

novine Primorsko-goranske županije br. 43/18, 110/18, 32/20) obavljanje uslužne komunalne 

djelatnosti usluga parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama povjereno 

je trgovačkom društvu OPATIJA 21 d.o.o.. Na osnovi članka 30. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu te na osnovi članka 4. stavak 1. Odluke o komunalnim djelatnostima na 

području Grada Opatije, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Opatije od 28. rujna 

2021. godine, OPATIJA 21 d.o.o., kao Organizator parkiranja, donijelo je Opće uvjete usluge 

parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama, a koji su u primjeni od 1. 

prosinca 2021. godine. 

Na istoj je sjednici, 28. rujna 2021. godine, Gradsko vijeće, sukladno Odluci o uređenju 

prometa na području Grada Opatije, donijelo i zasebnu Odluku o određivanju javnih 

parkirališta pod naplatom kojom se određuju parkirališne površine na kojima se obavlja 

naplata, parkirne zone i vrste parkirališta.  

Na području Mjesnog odbora Ika, trenutno se uređuje trg u centru mjesta, čime su 

ukinuta parkirna mjesta pod naplatom na toj lokaciji te se, sukladno tome, Izmjenama i 

dopunama u članku 3. stavak 1. Odluke o određivanju javnih parkirališta pod naplatom u 

popisu ulica - javnih parkirališta s cjelogodišnjom naplatom briše redak „Ika: Primorska ulica - 

nasuprot marketa“. Budući da navedeno parkiralište spada u „Zonu 0“, isti se redak („Ika: 

Primorska ulica – nasuprot marketa“) briše i u članku 4., stavak 1. Odluke o određivanju javnih 

parkirališta pod naplatom u popisu ulica navedenih u opisu ulica koje spadaju u parkirališnu 

„Zonu 0“. 

Mjesni odbor Punta Kolova uputio je OPATIJI 21 d.o.o. zahtjev da se na lokalitetu u 

Ulici Antona Raspora između kbr. 14 i 16 obilježe parkirna mjesta te uvede naplata parkiranja 

(zahtjev po odluci Mjesnog odbora sa sjednice održane 28. 11. 2021.). Temeljem traženja MO 

Punta Kolova, trgovačko društvo OPATIJA 21 d.o.o. zatražilo je suglasnost Grada Opatije i 

MUP-a, te pristupilo izradi prometnog elaborata odnosno prometnog rješenja obilježavanja 

novih parkirnih mjesta pod naplatom u ulici Antona Raspora. MUP je na temelju dostavljenog 

zahtjeva 14. prosinca 2021. godine izdao Rješenje o suglasnosti na „Prometno rješenje 

obilježavanja novih parkirnih mjesta naplate u Ulici Antona Raspora na području Grada 

Opatije" broj 13/21. Kako bi se navedena parkirna mjesta, po dobivanju spomenutih 

suglasnosti, mogla uključiti u parkirališta pod naplatom, neophodno je uključiti ih u Odluku o 

određivanju javnih parkirališta pod naplatom, pa se sukladno tome predlaže Odluka o 

izmjenama i dopunama Odluke o određivanju javnih parkirališta pod naplatom, na način da 

se u parkirališta pod naplatom uključe i parkirna mjesta u Ulici Antona Raspora između kbr. 

14 i 16. 
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Sličan problem, s kakvim su se Gradu Opatiji i trgovačkom društvu OPATIJI 21 d.o.o. 

obratili stanari Ulice Antona Raspora, imaju i stanovnici drugih ulica oko centra Grada. Naime, 

parkirna mjesta koja bi trebala biti na raspolaganju stanarima, u pravilu su zauzeta i 

automobilima trećih osoba koje borave na području Grada Opatije, čime se otežava 

fluktuacija i rješavanje prometa u mirovanju. Navedena okolnost izaziva nezadovoljstvo 

domicilnog stanovništva kojima su zbog toga parkirna mjesta ispred njihovih domova 

nedostupna. Situacija je to s kakvom se suočavaju i drugi gradovi u kojima je izražen 

nedostatak parkirnih mjesta, a jedno od mogućih rješenja predstavlja uvođenje naplate 

parkiranja na spornim lokacijama uz pravo na kupnju povlaštene parkirne karte za stanare 

(ovisno o prebivalištu). Time stanari imaju veću vjerojatnost pronalaska parkirnog mjesta. 

Zbog ranije rečenog, krenulo se u izradu novog elaborata, Izvedbenog prometnog projekta 

„Uređenje parkirališta u Opatiji“, kojim bi se pod naplatu uvela parkirna mjesta na lokacijama: 

Nova cesta kod kbr. 51, parkiralište Put Vrutki, Stubište dr. Vande Ekl kod kbr. 13,  Parkiralište 

u Ulici dr. Ivana Poščića kod kbr. 23 i parkiralište u Ulici dr. Ante Mandića kod kbr. 8.  

Sukladno takvim zahtjevima građana, odnosno mjesnih odbora, Izmjenama i 

dopunama Odluke o određivanju javnih parkirališta pod naplatom, u članku 3. stavak 1. u 

popisu ulica navedenih u dijelu otvorenih javnih parkirališta s cjelogodišnjom naplatom 

dodaju se nove parkirne lokacije: 

„Opatija: parkiralište u Ulici Antona Raspora između kbr. 14 i 16“ 

„Opatija: Nova cesta kod kbr. 51“ 

„Opatija: parkiralište Put Vrutki“ 

„Opatija: stubište dr. Vande Ekl kod kbr. 13“ 

„Opatija - Volosko: parkiralište u Ulici dr. Ivana Poščića kod kbr. 23“ 

„Opatija - Volosko: parkiralište u Ulici dr. Ante Mandića kod kbr. 8“ 

  

Budući da se nova parkirališna mjesta najvećim dijelom uključuju pod naplatu u okviru 

„Zone 1“, sukladno tome u članku 4. stavak 2. Odluke o određivanju javnih parkirališta pod 

naplatom u popis ulica obuhvaćenih „Zonom 1“ dodaju se lokacije: 

„Opatija: parkiralište u Ulici Antona Raspora između kbr. 14 i 16“ 

„Opatija: Nova cesta kod kbr. 51“ 

„Opatija: stubište dr. Vande Ekl kod kbr. 13“ 

„Opatija - Volosko: parkiralište u Ulici dr. Ivana Poščića kod kbr. 23“ 

„Opatija - Volosko: parkiralište u Ulici dr. Ante Mandića kod kbr. 8“ 

 

Kako se parkiralište Put Vrutki uključuje pod naplatu u okviru „Zone 0“, u Odluci o 

određivanju javnih parkirališta pod naplatom u članku 4. stavak 1. u popis ulica u okviru „Zone 

0“ dodaje se redak: 

 



Stranica 3 od 3 
 

„Opatija: parkiralište Put Vrutki“ 

 

Kako se sve navedene promjene uvode isključivo na zahtjev građana – stanovnika 

navedenih dijelova Grada Opatije, predlaže se Gradskom vijeću da raspravi i usvoji Odluku o 

izmjenama i dopunama Odluke o određivanju javnih parkirališta pod naplatom, sukladno 

prijedlogu. 

 

 

Opatija, 01.06.2022. godine 

 

GRADONAČELNIK 

Fernando Kirigin, mag. oec. 


