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IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 
U POSTUPKU DONOŠENJA 

Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Labina  
 

Nositelj izrade izvješća:  
GRAD LABIN, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I 

UPRAVLJANJE IMOVINOM 
Labin, 02. rujna 2019. 

 

Naziv akta za koji je provedeno 
savjetovanje s javnošću  

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na 
području Grada Labina 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 
provedbu savjetovanja  

Grad Labin, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i 
upravljanje imovinom 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se 
njime žele postići uz sažetak ključnih 
pitanja 

Pravni temelj donošenja akta je članak 5. Zakona o 

sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine broj  
67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 

108/17, 70/19), kojim je propisano da jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave, u skladu s 
odredbama Zakona, uz prethodnu suglasnost 
ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, uređuju 
promet na svom području tako da određuju, između 
ostalog i promet pješaka, biciklista, vozača mopeda, 
turističkog vlaka i zaprežnih kola, gonjenje i vođenje 
stoke; pješačke zone, sigurne pravce za kretanje 
školske djece, posebne tehničke mjere za sigurnost 
pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i 
drugih ustanova, igrališta, kino dvorana i sl. te uvjete 
prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog 
prometa i pješačkim zonama.  Radi povećanja 
sigurnosti pješaka i uređenja područja Riva, Rabac za 
vrijeme pojačanog prometa motornih vozila i velikog 
broja posjetitelja Rapca u razdoblju od 01. travnja do 
30. rujna kalendarske godine, predloženo je donošenje  
Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa 
na području Grada Labina. 

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

 

http://www.labin.hr/otvorena-savjetovanja 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno je 
putem internetske stranice Grada Labina u razdoblju 
od 29. srpnja 2019. do 26. kolovoza 2019.  

Mišljenja, primjedbe  i prijedlozi 
zainteresirane javnosti 

U razdoblju provedbe savjetovanja nema zaprimljenih 
mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti. 

Troškovi provedenog savjetovanja 

 

Provedba savjetovanja nije iziskivala dodatna  
financijska sredstva 

 

http://www.labin.hr/otvorena-savjetovanja

