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IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 
U POSTUPKU DONOŠENJA 

Odluke o izmjeni 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, 10. rujna 2020. 
 

Naziv akta za koji je provedeno 
savjetovanje s javnošću  

Odluka o izmjeni Odluke 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 čl.  104. st. 1. t. 3. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu kojim je 
propisano da predstavničko tijelo u svrhu uređenja 
naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda u 
naselju donosi odluku o komunalnom redu kojom se 
propisuje između ostalog i uvjete korištenja javnih 
parkirališta, javnih garaža, nerazvrstanih cesta i drugih 
površina javne namjene za parkiranje vozila. Stavkom 
5. istog članka propisano je da se sadržaj odluke o 
komunalnom redu iz stavaka 1., 2. i 3. tog članka može 
propisati i s više odluka.  Radi rasterećenja zatvorenog 
parkirališta unutar starogradske jezgre Grada Labina, 
predloženom Odlukom o izmjeni Odluke o organizaciji, 
načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim 
parkiralištima Grada Labina predlaže se brisanje članka 
41. Odluke, kojim je bilo propisano da vlasnici 
smještajnih jedinica unutar starogradske jezgre Grada 
Labina imaju pravo na jedno odobrenje za ulazak u 
starogradsku jezgru po smještajnoj jedinici. 

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 
01. srpnja 2020. do 31. srpnja 2020. 

Mišljenja, primjedbe  i prijedlozi 
zainteresirane javnosti 

U razdoblju provedbe savjetovanja nema zaprimljenih 
mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti. 

Troškovi provedenog savjetovanja 

 

Provedba savjetovanja nije iziskivala dodatna  
financijska sredstva 

 

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

