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Ko mu na ln o  d ru š t v o   

 
 
 

OBRAZLOŽENJE SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆIH UVJETA USLUGE PARKIRANJA  

NA UREĐENIM JAVNIM POVRŠINAMA 
 

Početak savjetovanja: 29. ožujka 2022. godine 
Završetak savjetovanja: 15. travnja 2022. godine 

 
 
 Sukladno odredbama članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
broj 68/18, 110/18) isporučitelj komunalne usluge donosi opće uvjete isporuke komunalne usluge uz 
prethodnu suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, te članka 11. stavka 1. 
Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13 i 85/15) tijela državne uprave, 
druga državna tijela, jedinice lokalne i područje (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim 
ovlastima dužne su provoditi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću pri donošenju zakona i 
podzakonskih propisa,a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata 
kada se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.  
  
 Slijedom navedenog Komunalno društvo Dubašnica d.o.o. prije pribavljanja suglasnosti od 
strane Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica na prijedlog Općih uvjeta usluge parkiranja na 
uređenim javnim površinama provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kako bi širu javnost s 
područja Općine Malinska-Dubašnica upoznalo s prijedlogom Općih uvjeta te uključio u donošenje 
konačnih Općih uvjeta.  
 

Organizacija i naplata parkiranja ima za cilj uređenje prometa u mirovanju ali i uvođenje reda 
u sredinama poput Malinske koje su značajno prometno opterećene pogotovo u ljetnim mjesecima. 
Poslovi organizacije i naplate parkirališta obavljaju se od strane Komunalnog društva Dubašnica d.o.o. 
u skladu s važećim propisima i zakonima a na području Općine Malinska-Dubašnica organizirani su u 
dvije zone. 
 

U središnjem dijelu Malinske postoji sve veća potreba za parkirnim mjestima a budući 
svjedočimo gužvama na parkiralištu „Dubašljanska“ (autobusna stanica u Malinskoj) i vrlo slaboj 
izmjeni vozila ukazala se potreba za prenamjenom parkirališta iz Zone 2 u parkiralište u Zoni 1. Time 
će se parkiralište rasteretiti i povećati izmjena vozila što će u konačnici rezultirati i dinamičnijom i 
boljom naplatom parkirališta. Parkiralište „Priko poja“ ostaje i dalje u Zoni 2 pa će svi dosadašnji 
korisnici parkirališta „Dubašljanska“ parkirno mjesto moći pronaći iza poslovne zgrade „Priko polja“.   
 

Zbog sve veće potrebe za korištenjem parkirališnog prostora na području Općine Malinska-
Dubašnica planiraju su nove lokacije parkirališta i to parkiralište „Porat“ koje će spadati u parkirališta 
u Zoni 2 te parkiralište „Grič“ (na Rovi) koje će također spadati u parkirališta u Zoni 2 stoga su ista 
navedena u članku 3. stavku 2. Općih uvjeta usluge parkiranja na uređenim javnim površinama.  

 
Povlaštenu parkirnu kartu vlasnici vozila s prebivalištem na području Općine Malinska-

Dubašnica moći će ostvariti besplatno za period 1. svibnja - 30. rujna tekuće godine uz simboličnu 
naknadu za izdavanje karte u elektronskom obliku. Naknada je utvrđena prijedlogom Cjenika usluge 
parkinga.  Vlasnik vozila s prebivalištem na području Općine Malinska-Dubašnica ostvaruje pravo na 
najviše jednu povlaštenu kartu a vozilo mora biti registrirano isključivo u Republici Hrvatskoj.  



 Stranica 2 od 2 

 
Zbog vrlo malog interesa korisnika ali i zbog nedostatka mjesta na parkiralištu u Zoni 1 

(parkiralište Markat i  prakiralište Dražine) ukida se povlaštena parkirna karta za poduzeće i obrt 
korisnika poslovnog prostora u Zoni 1 (parkiralište Markat i parkiralište Dražine). 

 
Vozila liječničkog i medicinskog osoblja za vrijeme kućne posjete i kućne njege, kao niti ostala 

vozila javnih službi (policija, vatrogasci, hitna pomoć, državni inspektorat i carina) ne plaćaju 
parkiranje što se odnosi i na Zonu 1 i na Zonu 2, dok se mogućnost besplatnog parkiranja za 
električna vozila ukida i ista će plaćati jednaku naknadu kao i ostala vozila. 

 
Rezervirana parkirna mjesta te povlaštena rezervirana parkirna mjesta od ove će godine 

izdavati JUO Općine Malinska-Dubašnica.   
 
Opći uvjeti će se primjenjivati po zaprimljenoj prethodnoj suglasnosti Općinskog vijeća 

Općine Malinska-Dubašnica. 
 
Ovim putem pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da dostave svoje prijedloge i 

primjedbe na prijedlog Općih uvjeta usluga parkiranja na uređenim javnim površinama  najkasnije do 
15. travnja 2022. godine putem obrasca za savjetovanje na e-mail: parking@malinska.hr.  

 
Po završetku savjetovanja, izvješće o savjetovanju s javnosti objavit će se na internetskoj 

stranici Komunalnog društva Dubašnica d.o.o. a izvješće će sadržavati sve zaprimljene prijedloge i 
primjedbe te očitovanje isporučitelja usluge o razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i 
primjedbi. Izvješće o savjetovanju bit će prilog Prijedloga Općih uvjeta usluge parkiranja na uređenim 
javnim površinama koji će se dostaviti prilikom traženja prethodne suglasnosti Općinskog vijeća 
Općine Malinska-Dubašnica. 

 
Ukoliko ne želite da Vaš komentar bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri 

dostavi obrasca.  
 
Anonimni i uvredljivi i irelevantni komentari neće se objavljivati.  
 

mailto:parking@malinska.hr

