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IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 
U POSTUPKU DONOŠENJA 

ODLUKE O ORGANIZACIJI, NAČINU NAPLATE I KONTROLI PARKIRANJA  
NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA GRADA LABINA 

Nositelj izrade izvješća:  
GRAD LABIN, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I 

UPRAVLJANJE IMOVINOM 
Labin, 29. travnja 2019. 

Naziv akta za koji je provedeno 
savjetovanje s javnošću  

ODLUKA  O ORGANIZACIJI, NAČINU NAPLATE I 
KONTROLI PARKIRANJA NA JAVNIM 
PARKIRALIŠTIMA GRADA LABINA 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 
provedbu savjetovanja  

Grad Labin, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i 
upravljanje imovinom 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se 
njime žele postići uz sažetak ključnih 
pitanja 

Pravni temelj donošenja akta je članak 24. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu, kojim su utvrđene 
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. 
istog 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. Stupanjem na snagu novoga Zakona, usluga 
parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim 
garažama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave 
postala je komunalna djelatnost. 

Obzirom na izgradnju novih parkirališnih mjesta u 
Rapcu, Ulica Slobode i Prohaska, kao i na ugradnju 
novog sustava ulaza u starogradsku jezgru u Labinu 
pomoću čitača registarskih oznaka vozila, te radi 
detaljnog propisivanja uvjeta i načina parkiranja na 
javnim parkiralištima u Gradu Labinu, predlaže se 
donošenje predmetne odluke. 

 

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

 

http://www.labin.hr/otvorena-savjetovanja 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno je 
putem internetske stranice Grada Labina u razdoblju od 
28. ožujka 2019. do 27. travnja 2019. godine. 

http://www.labin.hr/otvorena-savjetovanja
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Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih 
mišljenja i prijedloga s obrazloženjem 
razloga za neprihvaćanje  

Pristigle su 3 (tri) primjedba, sadržane u  
Prilogu br. 1. 

Troškovi provedenog savjetovanja 

Provedba savjetovanja nije iziskivala dodatna  
financijska sredstva 
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Prilog 1. Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi 

Red 
broj 

Sudionik 
savjetovanja 

(ime i prezime 
odnosno 

naziv 
organizacije) 

Članak ili drugi 
dio nacrta na 
koji se odnosi 

prijedlog ili 
mišljenje 

Tekst zaprimljenog 
prijedloga ili mišljenja 

Status prijedloga ili mišljenja 
(prihvaćanje/neprihvaćanje s  

obrazloženjem)  

1. gđa. Oriana 
Mikuljan Trifoni 

Načelni 
prijedlozi i 

mišljenja na 
nacrt 

kompletnog akta 
ili dokumenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 38. 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 43. 

- dozvoliti parkiranje kod 

Toriona 

 

 

 

 

 

- korisnicima odobrenja izdati 

naljepnicu kako bi stanovnici 

mogli prijaviti nepravilnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

- umirovljenici s prebivalištem 
unutar starogradske jezgre 
plaćaju 50% naknade iz 
toč.iii.al. 6. cjenika naplate 
parkinga (75,00 kn po 
odobrenju) 

 

 

- ograničiti broj odobrenja –
najviše 2 odobrenja 

 

 

 

 

 

- nepotrebno za starogradsku 

jezgru obzirom na postavljene 

prometne znakove zabrane 

prometa i nemogućnost 

pristupa na svaku adresu, 

dostavu organizirati mopedima 

Primjedba se ne prihvaća. 

Parkiranje je dozvoljeno na parkiralištu 
Titov trg, neposredno ispod „Toriona“, 
dok je dio uz „Torion“ početak pješačke 
zone. 

 

Primjedba se ne prihvaća. 

Odlukom o organizaciji, načinu naplate i 
kontroli parkiranja na javnim 
parkiralištima Grada Labina 
uspostavljen je sustav izdavanja 
odobrenja temeljem registarskih oznaka 
automobila glede ulaska u starogradsku 
jezgru, pa osobama bez odobrenja neće 
biti ni omogućen ulazak u starogradsku 
jezgru. Međutim, kontrolu korištenja 
parkirališta te ulazaka i  izlazaka s 
parkirališta Grada Labina obavljat će 
ovlaštene osobe upravitelja parkirališta 
redovnim nadzorom i obilaskom. 

 

Primjedba se ne prihvaća. 

Određivanje cijene naplate parkirališta 
nije predmet ove Odluke, ali će se 
primjedba uzeti u razmatranje prilikom 
donošenja Cjenika naplate parkiranja. 

 

 

Primjedba se djelomično prihvaća. 

Člankom 38. Odluke je već propisano 

da će se navedenim korisnicima izdati 

odobrenje s rokom važenja od jedne 

godine, po zaprimljenoj primjedbi 

odredba je nadopunjena na način da je 

sada propisano da će se izdati jedno 

odobrenje. 

 

 

Primjedba se ne prihvaća. 

Ne može se ograničiti dostupnost svim 

prometnim sredstvima odnosno 

propisati različite načine pristupa u 

starogradsku jezgru. Mogućnost 

pristupa je jednako propisana za 

dostavu kao i za ostale korisnike 

odobrenja i kartica. 
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Red 
broj 

Sudionik 
savjetovanja 

(ime i prezime 
odnosno 

naziv 
organizacije) 

Članak ili drugi 
dio nacrta na 
koji se odnosi 

prijedlog ili 
mišljenje 

Tekst zaprimljenog 
prijedloga ili mišljenja 

Status prijedloga ili mišljenja 
(prihvaćanje/neprihvaćanje s  

obrazloženjem)  

2. Udruženje 
obrtnika Labin 

Načelni 
prijedlozi i 

mišljenja na 
nacrt 

kompletnog akta 
ili dokumenta 

 

 

 

Članak 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 42. 

Predlažu se korekcije odredbi 

u smislu nešto veće 

fleksibilnosti prema članovima 

Udruženja, pružateljima usluga 

građanstvu, unutar 

parkirališnih zona definiranih 

ovim Prijedlogom odluke. 

 

 

 

Predlaže se da se odredbe o 

ograničenju korištenja dnevne 

parkirališne karte propišu na 

sljedeći način: 

Korisnik vozila može 

uzastopno koristiti najviše dvije 

dnevne parkirališne karte za 

isto parkirališno mjesto. 

Iznimno zbog prirode 

posla/usluge koja se pruža 

građanstvu izvođač radova 

može koristiti više uzastopnih 

dnevnih parkirališnih karata do 

završetka radova. 

 

 

Definiran je način ulaska 

unutar zidina starogradske 

jezgre Labina zbog izvođenja 

radova i servisiranje aparata. 

Predlaže se dodatak st. 3. Za 

hitne intervencije i servisiranja 

zaposlenik Upravitelja po 

posebnom ovlaštenju 

Upravitelja parkirališta 

omogućit će ulazak unutar 

starogradske jezgre. 

 

Primjedba se prihvaća. 

Izvršene su izmjene odredbi članka 42. 
na način da je za izvršenje radova u 
starogradskoj jezgri dovoljan zahtjev 
korisnika objekta uz detaljan opis radova 
koji će se vršiti. 

 

 

Primjedba se prihvaća. 

Predmetna odredba se briše iz Odluke, 

jer trenutno operativno nije moguće 

izvršiti izmještanje vozila. 

 

 

 

 

 

 

Primjedba se prihvaća. 

Člankom 42. stavkom 2. je sada 

propisano da će se za ulaz u 

starogradsku jezgru za servisiranje 

aparata koji služe za obavljanje 

djelatnosti, te radi obavljanja 

interventnih radova na objektima, 

popravaka uređaja i kućanskih aparata 

na temelju zahtjeva vlasnika obrta, 

odnosno odgovorne osobe u pravnoj 

osobi, odnosno fizičke osobe korisnika 

objekta u starogradskoj jezgri.  

Upravitelj parkirališta će osigurati 

nesmetani ulazak u starogradsku jezgru 

od 08.00 do 16.00 sati radnim danom u 

periodu od 01. listopada do 30. travnja, 

te od 08.00 do 22.00 sata svaki dan u 

periodu od 01. svibnja do 30. rujna. Za 

ulaske u ostalim terminima potrebno je 

podnijeti zahtjev 24 sata prije 

predviđenog servisa. 
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Red 
broj 

Sudionik 
savjetovanja 

(ime i prezime 
odnosno 

naziv 
organizacije) 

Članak ili drugi 
dio nacrta na 
koji se odnosi 

prijedlog ili 
mišljenje 

Tekst zaprimljenog 
prijedloga ili mišljenja 

Status prijedloga ili mišljenja 
(prihvaćanje/neprihvaćanje s  

obrazloženjem)  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Juričić 
Patrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cjenik naplate 
parkiranja 

 

 

 

Načelni 
prijedlozi i 

mišljenja na 
nacrt 

kompletnog akta 
ili dokumenta 

 

 

Članak 32. 

 

 

 

 

Članak 41. 

 

 

 

 

 

 

Članak 43. 

 

 

 

 

Dodavanje 

članka 49 a 

 

 

 

 

 

Ubacivanje mogućnosti da svi 
građani grada Labina uz 
nadoplatu od 50 kn godišnje 
mogu parkirati na parkiralištima 
u Rapcu  skupa sa gostima u 
apartmanu tako da bi se cijene 
povećale za 50 kn. 

 

Kompletni akt  ( jako lose uređen )  
parkiralište u st gradu 

 

 

 

 

Nadopuna  (iskrcaj materijala i 
odlazak sa parkirališta ili ostanak 
na parkiralištu max 1 sat ) 

 

 

Nadopuna i to bez obzira na broj 

smještajnih jedinica do max  

ukupno 3 vozila  a za više bit će 

mu omogućeno na parkiralištu kod 

rialta  

 

 

 

Nadopuna- unutar parkirališta 
moći će biti max 1 sat 

 

 

 

Ukoliko vlasnik, turist u najmu u 

st. gradskoj jezgri nema mjesta 

parkiranja unutar st gradske 

jezgre isti može besplatno  

parkirati na trgu u st gradu ili na 

parkiralištu  iznad Rialta 

 

 

 

Primjedba se ne prihvaća. 

Određivanje cijene naplate parkirališta 
nije predmet ove Odluke, ali će se 
primjedba uzeti u razmatranje prilikom 
donošenja Cjenika naplate parkiranja. 

 

 

Primjedba se ne prihvaća. 

Primjedba je neodređena i nejasna. 

 

 

 

Primjedba se ne prihvaća. 

Upravitelj parkirališta nije u mogućnosti 
definirati ni kontrolirati vremensko 
trajanje radova potrebnih za dostavu i 
iskrcaj opreme za manifestacije. 

 

 

Primjedba se ne prihvaća. 

Provedenom analizom podataka o 
dosadašnjim korisnicima i smještajnim 
objektima, utvrđeno je da za sada nema 
potrebe za ograničenjem broja vozila. 
Predmetna odredba će se izmijeniti u 
narednom periodu ukoliko za to bude 
potrebe. 

 

Primjedba se ne prihvaća. 

Vrijeme dostave nije potrebno ograničiti 
zbog prirode posla koje dostavne službe 
obavljaju. 

 

 

Primjedba se djelomično prihvaća. 

Omogućeno je besplatno parkiranje za 
ostale korisnike parkirališta u 
starogradskoj jezgri na parkiralištu Stari 
Grad, Labin (tzv. Rialto), ukoliko nema 
mogućnosti parkiranja na parkiralištu 
unutar Starogradske jezgre, ali ne i 
korisnicima smještajnih jedinica.  
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Dodavanje 

članka 49 B 

 

 

 

 

Dodavanje 

članka 49 C 

 

 

 

 

 

Dodavanje 

članka 49 D 

 

 

 

Dodavanje 

članka 49 E 

 

 

Dodavanje 

članka 49 F 

Ukoliko  stup ne bude u 

upotrebi vise od 12 sati  osoba 

koja je dužna za naplatu  

parkirnih karti dužna je 

imaocima karti za ulazak u st 

grad platiti  po 10 kn za svakih 

24 sata nerada   

 

Ukoliko dođe do  nemogućnosti 
očitavanja registarske tablice 
imat će  mogućnost u svako 
doba zvati odgovornu osobu te 
će odgovorna osoba osobno 
mu otvorit  za ulazak 
( pojašnjenje: dati svima broj 
telefona koga će se zvat 
24/7/12/365 i ta osoba da li 
daljinski ili  osobno na licu 
mjesta mora omogućiti prolaz  
vozilu ). 

 

Ukoliko se desi da zbog nerada 
stupića  ljudi imaju troškove  
iste troškove će podmiriti  
upravitelj  parkirališta. 

 

 

 

Cijene parkiranja za stanare  sa 
vlastitim stanom 75 kn, u najmu  
100 kn, za turiste  i 
iznajmljivače  170 kn 

 

Unutar st gradske jezgre  neće 

biti moguće  parkiranje van 

radnog vremena udruga ili 

ustanova, vlasnika obrta , 

ateljea itd. 

Primjedba se ne prihvaća. 

 Primjedba je nejasna i operativno 
neizvediva. 

 

 

 

 

Primjedba se ne prihvaća. 

Kontakt telefonski brojevi i radno 

vrijeme upravitelja parkirališta bit će 

objavljeni na internetskoj stranici 

upravitelja parkirališta te će u slučaju 

kvara na stupiću za ulazak u 

starogradsku jezgru isti biti uklonjen u 

najkraćem mogućem roku. 

 

 

Primjedba se ne prihvaća.  

Upravitelj parkirališta ne može 

odgovarati zbog kvara aparata- stupića, 

ali je u obvezi osigurati da stupić 

pravilno radi. 

 

 

Primjedba se ne prihvaća. 

Određivanje cijene naplate parkirališta 
nije predmet ove Odluke, ali će se 
primjedba uzeti u razmatranje prilikom 
donošenja Cjenika naplate parkiranja. 
 

Primjedba se ne prihvaća. 

Operativno neizvedivo, nije moguće 

kontrolirati ni pratiti izmjene radnog 

vremena svih pravnih osoba i obrtnika, 

odnosno eventualne iznimke od 

propisanog radnog vremena. 

 

 


