
Trgovacki sud u Rijeci Tt-05/4185-4, MBS: 040225651 

Temeljni kapital 200.000,00 KN upisan u cijelosti 

Clan uprave: Toni Kraljić, direktor 

 

Porezni broj: 2035243 

IBAN: HR 5023600001102423676 

HR – 51511 Malinska, Stipkino 21 

Tel.: +385(51)859-961, Fax.: +385(51)859-961 

 

DUBAŠNICA d.o.o.       OIB: 99387927460 

Ko mu na ln o  d ru š t v o   

 
 
 
 

OBRAZLOŽENJE SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O 
PRIJEDLOGU CJENIKA USLUGA PARKINGA 

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

 

 Sukladno odredbama članka 55. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 
novine“ broj 68/18 i 110/18) isporučitelj komunalne usluge dužan je za cjenik komunalnih 
usluga i za svaku njegovu izmjenu i dopunu pribaviti prethodnu suglasnost gradonačelnika 
odnosno općinskog načelnika jedinice lokalne samouprave na području na kojem se 
isporučuje komunalna usluga, te sukladno članku 11. stavku 1. Zakona o pravu na pristup 
informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15) tijela državne uprave, druga državna tijela, 
jedinice lokalne i područne (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 strateških ili planskih 
dokumenata kada se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. 
 
 Slijedom navedenog Komunalno društvo Dubašnica d.o.o. prije pribavljanja 
prethodne suglasnosti od strane izvršnog tijela Općine Malinska-Dubašnica odnosno 
općinskog načelnika na Prijedlog Cjenika usluge parkinga provodi savjetovanje sa 
zainteresiranom javnošću kako bi širu javnost s područja Općine Malinska-Dubašnica 
upoznalo s prijedlogom Cjenika usluga parkinga i uključio u donošenje konačnog Cjenika.  
 

Cijena usluge parkiranja je iznos koji se osigurava radi ekonomski održivog 
poslovanja, sigurnosti, redovitosti i kvalitete pružanja javne usluge parkiranja kako bi 
parkirališni sustav funkcionirao. Kako bi se povećala ponuda parkiranja potrebno je urediti 
trenutne sustave parkiranja i/ili investirati u izgradnju novog sustava parkirališta što iziskuje 
određena financijska sredstva.  

 
Ovim putem pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da dostave svoje 

prijedloge i primjedbe na prijedlog Cjenika usluga parkinga 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 
Cjenika usluge parkinga koji će se dostaviti prilikom traženja prethodne suglasnosti 
općinskom načelniku Općine Malinska-Dubašnica. 
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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.  


