
ZAPISNIK sa 8. sjednice Skupštine LABIN 2000 d.o.o. 

 

Sjednica: 8. sjednica 

Mjesto: Sportski centar Franko Mileta, Labin 

Datum: 10.06.2019. 

Vrijeme trajanja: 15:00 – 15:50 

Prisutni: 

1) g. Dalibor Zupičić, član Uprave 

2) gđa. Federika Mohorović Čekada, zamjenica Gradonačelnika 

3) gđa. Renata Kiršić 

4) g. Miljenko Miškulin 

5) g. Diego Čekada 

6) g. Dean Milevoj  

7)  g. Daniel Mohorović  

8) Ana Stepčić, zapisničar 

Odsutni: 
1) g. Alessandro Toplak 

2) g.  Miljenko Miškulin 

  

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Skupštine Labin 2000 d.o.o. 
2. Donošenje Cjenika naplate parkiranja na području grada Labina   
3. Donošenje Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na pod-

ručju grada Labina  
4. Razno 

 
Nakon utvrđivanja kvoruma i usvajanja dnevnog reda predsjednica Skupštine prelazi na 1. točku 
dnevnog reda.  
 
1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Skupštine Labin 2000 d.o.o. 
Zapisnik sa 7. sjednice Skupštine Labin 2000 d.o.o.  usvojen je jednoglasno. 
 
2. Donošenje Cjenika naplate parkiranja na području grada Labina   
Nakon čitanja cjenika naplate parkiranja na području grada Labina direktor obavještava članove 
skupštine da će Labin 2000 od srijede 12.06.2019.g. u prostorima Lučke uprave Rabac primati stanare 
koji imaju pravo na povlaštene parkirne karte, kao i kupce koji žele sezonske karte. Girandella kreće sa 
naplatom 14.06.2019., a ostale parkirne zone u sljedeći tjedan. Održan je sastanak sa MO Rabac i TZ 
Labin. 
G. Mohorović postavlja pitanje zašto se povećala cijena na Trgu labinskih rudara na što direktor 
odgovara da pri slaganju zona moraju biti iste cijene, a s obzirom da se pazilo da bude što manji broj 
zona, Trg l. rudara je ušao u istu zonu kao Prohaska i Ulica slobode. 
G. Mohorović dalje postavlja pitanje uvjeta ugovora sa tvrtkom Valamar Riviera d.o.o. Direktor je 
ukratko  obrazložio osnovne stavke ugovora. Predsjednica Skupštine postavlja pitanje da li postoji 
mogućnost upisa dvije registracije na jednu sezonsku kartu za Girandellu. Direktor odgovara da 
iznajmljivači mogu sami mijenjati u sustavu registracije, a oni koji kupuju sezonske karte za Prohasku i 
Ulicu slobode dobiti će kartice koje ostavljaju u autu na vidljivom mjestu. 
Cjenik je jednoglasno usvojen. 
 
3. Donošenje Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na području grada Labina  
Direktor obrazlaže da je 90 % Općih uvjeta sadržano u Odluci o organizaciji, načinu naplate i kontroli 
parkiranja na javnim parkiralištima Grada Labina. 
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja na području grada Labiina jednoglasno su usvojeni. 



 
 
4. Razno 
Direktor obavještava članove Skupštine da se zbog vremena neznatno kasni s radovima, ali da bi 
sljedeći tjedan trebalo biti sve gotovo, osim u ulici Slobode. Prijedlog je da se nastavi s otvaranjem 
novih parkirališta, a ulagati će Grad Labin i /ili Labin 2000.  
Predsjednica Skupštine pita koliko će biti zaposlenih na novim parkiralištima u Rapcu. Direktor 
odgovara da su zaposlena 2 radnika sa zavoda za zapošljavanje koji će sa skuterom obilaziti sva 3 
parkirališta. 
G. Milevoj pita da li će iznajmljivači moći kupiti mjesečne karte za Ulice slobode. Direktor odgovara da 
se može kupiti mjesečna karta, ali da ta karta ne garantira parkirno mjesto. 
 
Završeno u 15:50. 
    
Labin, 10.06.2019. 
 

 

 

 

 

Zapisničar:                                                                                Predsjednica Skupštine: 

Ana Stepčić                                                                              Federika Mohorović Čekada                        

 

____________________                                                       ___________________________           

 


