
1 
 

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 
U POSTUPKU DONOŠENJA 

ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM REDU 
Nositelj izrade izvješća:  

GRAD LABIN, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I 
UPRAVLJANJE IMOVINOM 

Labin, 19. lipnja 2020. 

Naziv akta za koji je provedeno 
savjetovanje s javnošću  

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM 
REDU 

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 104. stavak 1. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu u kojem je 
određeno da u svrhu uređenja naselja te uspostave i 
održavanja komunalnog reda u naselju predstavničko 
tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o 
komunalnom redu. 

Ovom dopunom Odluke predlaže se da se 
konzumiranje alkoholnih pića u krugu od 50 m od 
trgovine, kao i na površinama javne namjene izuzev 
kada se te površine koriste temeljem odobrenja 
nadležnog tijela sukladno aktu kojim se uređuje davanje 
javne površine na korištenje, klasificira kao prekršaj koji 
će se kažnjavati sa 500,00 kuna. Za provedbu ove 
odredbe biti će zaduženo komunalno redarstvo. 

Kako bi se jasno poslala poruka o ispijanju alkohola na 
javnim mjestima, kao apsolutno nepoželjnom i 
neprihvatljivom ponašanju, potrebno je odredbe kojima 
se uređuje to pitanje proširiti na sve građane. Svrha 
zabrane konzumacije alkoholnih pića na javnim 
površinama očituje se u smanjenju materijalne štete 
kao posljedice vandalskih ispada alkoholiziranih 
građana, usmjerenih na uništavanje i oštećivanje 
gradske imovine i javnih površina općenito, kao i 
pozitivan utjecaj na buku, odnosno remećenje javnog 
reda i mira na tim okupljalištima. 

 

 

 

Objava dokumenata za savjetovanje  http://www.labin.hr/otvorena-savjetovanja 

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

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno je 
putem internetske stranice Grada Labina u razdoblju od 
18. svibnja 2020. do 18. lipnja 2020. godine. 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih 
mišljenja i prijedloga s obrazloženjem 
razloga za neprihvaćanje  

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

Troškovi provedenog savjetovanja 

Provedba savjetovanja nije iziskivala dodatna  
financijska sredstva 
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