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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
 
            Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Alenka Verbanac (IDS – HNS - HSU) je na 

21. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 30. siječnja 2019. godine 

postavila vijećničko pitanje: 

 

„Pitanje je vezano je za promet  kroz stari grad, vidimo krenula je izgradnja ugibališta u starom 

gradu, kao predsjednica Mjesnog odbora Stari grad mogu reci da je upravo rješavanje 

prometa odnosno  smanjenje prometnih gužvi   bilo jedno od primarnih zahtjeva građana .  

Vjerujem da će se na taj način značajno smanjiti i puno bolje regulirati gužve, poglavito 

autobusa na trgu i blokada samog trga autobusima čemu smo bili svjedoci.  

Zanima me  kad se očekuje kraj radova odnosno stavljanje ugibališta u  funkciju , isto 

tako  dogovorena je nova regulacija ulaska u starogradsku jezgru tzv. čitačem tablica 

pa me zanima kad je planirana implementacija novog sustava.“    

 

Odgovor je na sjednici Vijeća dao Donald Blašković, pročelnik Upravnog odjela za 

komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom: 

 „Poštovana, 

zahvaljujemo na postavljenom pitanju.  
Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu za 2019. godinu Grad Labin je krenuo 

sa radovima na projektima koji su planirani za realizaciju tokom 2019. godine. Sredinom 

siječnja smo započeli sa radovima na uređenju ugibališta u ulici Sv. Katarine. Cilj uređenja 

ugibališta je poboljšati protočnost prometa na Titovom trgu i kroz ulicu Sv. Katarine. Planirana 

investicija iznosi 400.000,00 kuna a planirani rok završetka uređenja ugibališta je pri kraju 

mjeseca veljače. 

Vezano za vrijeme implementacije novog sustava regulacije ulaska i izlaska automobila u 

Starogradsku jezgru, u tijeku je priprema odluke o organizaciji načinu naplate i kontroli 

parkiranja na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata u Gradu Labinu. Po donošenju 

navedene odluke, koju planiramo predložiti Gradskom vijeću u mjesecu ožujku ili travnju. Te 

po donošenju navedene odluke implementirati ćemo novi sustav regulacije ulaska i izlaska u 

Starogradsku jezgru.“ 

 

Sa poštovanjem,  

 

                                              v.d. Pročelnica 
                                  Loreta Blašković,v.r. 


