
 
 

 

 

 

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 
U POSTUPKU DONOŠENJA 

Odluke o privremenoj zabrani  izvođenja radova tijekom 2022. godine 

Nositelj izrade izvješća:  
GRAD LABIN, UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I 

IZDAVANJE AKATA 
Labin, 18. listopada 2021. 

Naziv akta za koji je provedeno 
savjetovanje s javnošću  

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova tijekom 

2022. godine 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 
provedbu savjetovanja  

Grad Labin, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu 
okoliša i izdavanje akata za gradnju 

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

 

Odredbama članka 132. Zakona o gradnji  ( „Narodne 
novine“ broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.) propisano 
je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave po 
prethodno pribavljenom mišljenju turističke zajednice 
općine, odnosno grada može odlukom za određene vrste 
građevina, na određenim područjima, odrediti razdoblje 
kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ne mogu 
izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije 
građevine. 
Citiranom odredbom Zakona određena je vrsta radova 
čije izvođenje se može privremeno zabraniti tijekom 
kalendarske godine, a donošenjem predložene Odluke 
kojom se ta privremena zabrana određuje za dio 
područja Grada Labina želi se postići da područje koje 
je tijekom turističke sezone najizloženije posjetama 
turista,  bude ugodno posjetiteljima i da na najbolji način 
prezentira ljepotu i kvalitetu boravka koju ovaj prostor 
nudi. Radi se o priobalju dubine cca 2 km od mora i o 
starogradskoj jezgri Labina u koje dolaze posjetitelji 
neovisno o mjestu svog privremenog boravka. Radovi  
čije se izvođenje privremeno zabranjuje, u trajanju 
nešto manjem od 3 mjeseca, su radovi koji 
najintenzivnije utječu na neposredno okruženje, dok se 
svi ostali radovi mogu izvoditi.  

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 
03. rujna 2021. do 04. listopada 2021. godine. 

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

U razdoblju provedbe savjetovanja zaprimljena su dva 
(2) ispunjena obrasca sa prijedlozima, sadržana u 
Prilogu br. 1. ovog Izvješća.    

Troškovi provedenog savjetovanja 
Provedba savjetovanja nije iziskivala dodatna  
financijska sredstva. 

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


 
 

Prilog 1. Pregled prihvaćenih/neprihvaćenih/primljenih na znanje primjedbi, prijedloga 

Redni 

broj 

Sudionik savjetovanja 
(ime i prezime 
odnosno naziv 
organizacije)  
 

Članak ili 
drugi dio 
nacrta na koji 
se odnosi 
prijedlog ili 
mišljenje  

Tekst 
zaprimljenog 
prijedloga ili 
mišljenja  
 

Status prijedloga ili 
mišljenja 
(prihvaćanje/neprihvaćanje 
s obrazloženjem)  
 

1.  Osoba zatražila de se 
ne objavljuju njeni 
osobni podaci 

Članak.2., 
st.1. 
Članak .2., 
st.2. 

Zabrana 
izvođenja 
radova treba 
obuhvatiti cijeli 
teritorij Grada 
Labina, a ne 
samo priobalni 
pojas i 
starogradsku 
jezgru.  
Čl.2., st.1. 
izuzeti 
nabrajanje 
područja 
priobalja i 
starogradske 
jezgre, a 
zamijeniti sa „na 
području Grada 
Labina“. Čl.2., 
st.2. izbrisati, u 
skladu s 
predloženom 
izmjenom 
prethodnog 
stavka 

Prijedlog se ne prihvaća. 
 
Moramo voditi računa da se 
ovdje radi o privremenoj 
zabrani rada jedne 
gospodarske djelatnosti i to 
u razdoblju kada ta 
djelatnost ima najbolje uvjete 
za svoj rad.  Zabrana rada 
bez obzira na koga se 
odnosi je nešto što sigurno 
mora imati opravdan i jasan 
razlog.  Upravo zato se 
zabrana predlaže „samo“ za 
priobalni pojas i 
starogradsku jezgru Labina 
jer su to područja u koja 
dolaze posjetitelji/turisti 
neovisno o mjestu svog 
privremenog boravka što 
znači da i brojčano imaju 
najveći broj 
posjetitelja/turista.   

2.  Turistička zajednica 
Grada Labina 

Članak 2. Članak 2. – 
dodati i 
izvođenje 
keramičarskih 
radova i 
postavljanje 
vanjske 
stolarije. 

Prijedlog se ne prihvaća. 
 
Odredbom članka 132. 
stavak 1. Zakona o gradnji   
(„Narodne novine“ broj 
153/13., 20/17., 39/19. i 
125/19.) propisane su vrste 
radova čije izvođenje se 
može odlukom privremeno 
zabraniti za određenu 
kalendarsku godinu, a to su 
zemljani radovi i radovi na 
izgradnji konstrukcije 
građevine. Keramičarski 
radovi i postavljanje vanjske 
stolarije ne spadaju u 
navedenu grupu radova. 

 

 


