
 

                                           
 
REPUBLIKA HRVATSKA                                                                          
ISTARSKA ŽUPANIJA                                                                                      PRIJEDLOG 

GRAD LABIN 
Gradsko vijeće 
 
KLASA:  
URBROJ: 2144/01-01-17-1 
Labin,                   2017. 
 

Na temelju članka 3. stavak 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne 
novine» broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 
82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 
153/13., 147/14. i 36/15.) i članka 31. Statuta Grada Labina («Službene novine Grada 
Labina» broj 9/09., 9/10. – lektorirani tekst, 8/13. i 3/16.), Gradsko vijeće Grada Labina na 
sjednici održanoj _____________ 2017. godine, donosi  
 

O D L U K U 
o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Labinu 

 
Članak 1. 

  
U članku 2. stavak 1. Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Labinu („Službene 

novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14., 13/14., 18/15. i 9/16.) točka 6. briše se. 
Stavak 7. briše se. 

 
Članak 2. 

 
U članku 4. stavak 1. točka 1.2. alineja 3 „-upravljanje javnim površinama po 

posebnoj odluci Gradonačelnika Grada“ briše se. 
 

Članak 3. 
 

 Ovlašćuje se Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Labina za izradu 
pročišćenog teksta Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Labinu. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada 
Labina“.  
 
         PREDSJEDNICA  
                    Gradskog vijeća 
 
                                Eni Modrušan  
 
 
 
 



DOSTAVITI:  
1. Upravni odjel za komunalne djelatnosti – ovdje 
2. Upravni odjel za proračun, financije i društvene djelatnosti - ovdje 
3. Pismohrana - ovdje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

1. ZAKONSKA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 

 Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - lektorirani 

tekst, 8/13. i 3/16.) 

 Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95., 70/97., 128/99., 

57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 

49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.) 

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ODLUKOM 

U članku 3. stavak 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu određeno je da osim 
djelatnosti navedenih u stavku 1. ovog članka predstavničko tijelo jedinice lokalne 
samouprave može odlukom odrediti djelatnosti od lokalnog značenja koje se pod uvjetima iz 
članka 1. stavka 2. ovog Zakona smatraju komunalnim djelatnostima.  Nastavno na 
navedeno, komunalnom djelatnošću bila je proglašena i djelatnost upravljanja javnim 
površinama po posebnoj odluci Gradonačelnika Grada. 

Odlukom o davanju na upravljanje javne površine od posebnog interesa za Grad 
Labin („Službene novine Grada Labina“ broj 5/16.) određeno je da se javnom površinom od 
posebnog interesa za Grad Labin smatra javna površina u Rapcu, Obala Maršala Tita – 
Riva, na dijelu k.č. 1066 k.o. Rabac, sve prema grafičkom prikazu, za namjenu postave  
ugostiteljskih terasa. Navedenu komunalnu djelatnost do sada je obavljalo trgovačko društvo 
Labin 2000 d.o.o. Labin.  

Namjena korištenja svih javnih površina na području Grada Labina, uključujući i 
namjenu postave ugostiteljskih terasa, regulirana je Odlukom o korištenju javnih površina na 
području Grada Labina. 

Naknada za korištenje javnih površina prihod je proračuna Grada Labina, te je 
intencija Grada da i naknada od korištenja predmetne javne površine bude prihod proračuna 
Grada, odnosno da se ista više ne obavlja kao komunalna djelatnost, već da se dodjeljuje na 
korištenje na isti način kao i ostale javne površine koje se dodjeljuju za tu namjenu.  

Isto tako, izrađen je prijedlog Odluke o lokalnim porezima na području Grada Labina, 
po kojoj će se od 01. siječnja 2018. godine na korištenje javnih površina plaćati porez, 
umjesto dosadašnje naknade, sukladno odredbama važećeg Zakona o lokalnim porezima 
(„Narodne novine“ broj 115/16, 101/17). Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obavljaju upravna tijela tih jedinica kao 
nadležna porezna tijela. 

 S obzirom na sve navedeno, predlaže se donošenje predmetne Odluke. 
 
 

3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE 

Za provođenje ove Odluke nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu.  

   

        

          Gradonačelnik 

          Valter Glavičić, v.r. 

 

Prijedlog izradila: Maja Babić Vidak,v.r. 

Pročelnik: Donald Blašković,v.r.        


