
  

  

     

         
 

REPUBLIKA HRVATSKA     
ISTARSKA  ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
Gradonačelnik  
 
Labin, 6. srpnja 2020. 

 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA 

n/r predsjednici ENI MODRUŠAN 
 

 
 
 
Poštovani, 

 
 temeljem članka 51. stavka 3. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 

9/09., 9/10. – lektoriran tekst, 8/13, 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst i 2/20.), prosljeđujem 

Gradskom vijeću Grada Labina utvrđeni prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom 

redu. 

 
 Za izvjestitelja koji će sudjelovati u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela određujem 
pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Donalda 
Blaškovića. 
 
 

GRADONAČELNIK  
 

                                                                                                                               Valter Glavičić, v.r. 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Gradsko vijeće 
2. Arhiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

                                                 PRIJEDLOG 
REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD LABIN                                                                                                        
Gradsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/20-01/ 
URBROJ:  2144/01-01-20-1 
Labin, ----------- 2020. 
                                                 
 
 Na temelju članka 104. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" 
broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" 

broj 9/09., 9/10. – lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst i 2/20.), Gradsko 
vijeće Grada Labina, na sjednici održanoj dana _____________ 2020. godine, donijelo je 
 

  ODLUKU 
 o izmjeni i dopuni Odluke 

  o komunalnom redu 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 
U Odluci o komunalnom redu („Službene novine Grada Labina“ broj 10/19.) iza članka 58. 
dodaje se novi članak 58.a. koji glasi: 
„Nije dozvoljeno konzumiranje alkoholnih pića u krugu od 50 metara od trgovine, kao ni na 

površinama javne namjene izuzev kada se te površine koriste temeljem odobrenja nadležnog tijela 
sukladno aktu kojim se uređuje davanje javne površine na korištenje.“ 
 

Članak 2. 
 

 U članku 86. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: 
 „Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako 
učini prekršaj iz članka 58. a. ove Odluke.“ 
 Dosadašnji stavak 5. koji postaje stavak 6. mijenja se i glasi: 
  „Novčane kazne propisane u stavku 1., 2., 3., 4. i 5. ovog članka naplaćuju se počinitelju 
prekršaja kad prvi put počini propisani prekršaj iz stavka 1. ovog članka.“ 
 Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7. 

 
Članak 3. 

 
Ova dopuna Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Grada Labina“. 
                                                         
                                                                                                             PREDSJEDNICA 
                                                                                                                      Gradskog vijeća 
 
                                                                                                                        Eni Modrušan 
 
 

 
 
 
 



  

 
 
 

O B R A Z L O Ž E NJ E 
 

I. ZAKONSKA OSNOVA ZA DONOŠENJE 
 

• Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18., 110/18. i 32/20.) 

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

tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst i 2/20.) 
 

II. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE 
 

Ovom izmjenom i 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. 

Nacrt prijedloga Odluke objavljen je na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 
putem internetske stranice Grada Labina u razdoblju od 18. svibnja do 18. lipnja 2020. 
godine. U razdoblju provedbe savjetovanja nije bilo zaprimljenih  mišljenja, primjedbi i 
prijedloga zainteresirane javnosti. 

Nastavno na sve navedeno, predlaže se donošenje predmetne Odluke. 

 

    III.   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.  


