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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, traži se 
 
 Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Darko Martinović (KLGB nositelj: Silvano 
Vlačić) je na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 12. rujna 2018. godine 
postavio vijećničko pitanje: 

 „Temeljem  više upita i komentiranja građana i ukazivanja da smo i ovog ljeta ponovno  
svjedoci ponavljanja istih problema i samovolja pojedinaca oko gospodarenja prostorom i 
potpuno nekontrolirane lavine proizvoda koji ne zaslužuju da u toj mjeri dominiraju na 
prostorima  Rabačke rive podnosim slijedeće pitanje. 

Zanima me koji su razlozi da smo početak ljetne sezone i gužvi dočekali bez  
komunalno prometnih redara i da li smo i na koji način sankcionirali samovolju 
nekontroliranog ponašanja, sukladno Odluci o komunalnom redu, pojedinih korisnika 
prostora bez obzira da li su korisnici gradskog ili privatnog prostora. I molim koje mjere 
namjeravate pripremiti i provoditi kako bi iduću sezonu 2019.-tu dočekali u drugačijem 
svjetlu. Molimo odgovor  u pisanom obliku.“ 
 
 
ODGOVOR: 
 

Poštovani, 

zahvaljujemo na postavljenom pitanju. Slažemo se da je tijekom 2018. godine bilo 
neovlaštenog korištenja javnih površina na području Rive u Rapcu. Naime, komunalno – 
prometni redari Grada Labina su predali krajem svibnja 2018. godine zahtjev za sporazumni 
raskid radnog odnosa. Tijekom ljetnih mjeseci bio je objavljen oglas za prijem u službu 
komunalno-prometnog redara u više navrata međutim tek početkom rujna zaposlen je viši 
stručni suradnik za komunalno-prometno redarstvo.  

Trenutno smo u pripremi proračuna za sljedeću godinu u kojem ćemo realizacijom 
pojedinih komunalnih zahvata nastojati riješiti problem parkiranja i prometovanja automobila 
na Rivi u Rapcu s ciljem da se Riva vrati pješacima.  

 
 
 
 
 



Također, donijeti ćemo novu odluku o komunalnome redu sukladno novome Zakonu 
o komunalnome gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18.), te zaposliti dva nova komunalna 
redara tijekom narednih mjeseci, a po potrebi ćemo angažirati i privatnu tvrtku da vrši 
pripomoć komunalnom redarstvu u vršenju kontrole javnih površina u Rapcu i Labinu. 
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