
             
 

REPUBLIKA HRVATSKA     
ISTARSKA  ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
Gradonačelnik  
 
Labin, 2. rujna 2019. 
 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA 
n/r predsjednici ENI MODRUŠAN 

 
 
 
 
Poštovani, 

 
 temeljem članka 51. stavka 3. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada 
Labina“, broj 5/19. – pročišćeni tekst), prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Labina utvrđeni 
prijedlog  Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Labina. 
 
 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



          
REPUBLIKA HRVATSKA                                                                         PRIJEDLOG 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
Gradsko vijeće 
 
KLASA:  
URBROJ:  
Labin,                   2019. 
 
 

Na temelju članka 5. stavak 1. 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) i članka 31. Statuta 
Grada Labina («Službene novine Grada Labina» broj 9/09., 9/10. – lektorirani tekst, 8/13. i 
3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst), uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih 
poslova, Policijske uprave Istarske, broj: 511-08-05-674/77/2019. MO. od 22. kolovoza 
2019., Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici održanoj _____________ 2019. godine, 
donosi  
 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Labina 

 
Članak 1. 

Članak 24. mijenja se i glasi: 
 „ U pješačkim zonama u Gradu Labinu zabranjeno je kretanje i parkiranje svih vozila. 
Pješačke zone su: 
 -   na trgu Kature između ulice Istarske i ulice Zelenice 
 -   područje starogradske jezgre 
 - dio ulice Girandella nerazvrstana cesta oznake N.C.17.01. do križanja sa 
nerazvrstanom cestom oznake N.C.17.02. 
 - šetalište „Lungo mare“ u Rapcu, od uvale Maslinica do raskrižja Kvarnerske ulice i 
ulice Obala maršala Tita. 
 Zabrana iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na vozila dostave kojima je promet 
dozvoljen u vremenu određenom člankom 29. ove Odluke, vozila hitne pomoći, vatrogasne 
službe, službena vozila Ministarstva unutarnjih poslova, vojne policije, vozila pravosudnih 
tijela, vozila HEP-a, telekomunikacija i komunalnih društva, na promet bicikala te na promet 
elektro golf vozila. 
 Iznimno od zabrane prometovanja u ulicama i trgovima iz stavka 1. ove Odluke, može 
se odobriti kretanje i parkiranje vozila u sljedećim slučajevima: 
- kada je neophodno za funkcioniranje života u gradu, 
- osobama s invaliditetom čija je invalidnost takve naravi da im je otežano kretanje, uz 
uvjet da je vozilo označeno kao vozilo namijenjeno za invalidnu osobu 
- stanovništva sa prebivalištem i korisnika poslovnih prostora 
- kod izvođenja opsežnih i važnih radova radi odvoza materijala 
-  u vrijeme održavanja vjenčanja 
- prilikom manifestacija 
- posebnih vozila (turistički vlak, zaprega i sl.) 
- prilikom selidbe. 
  

Od 01. travnja do 30. rujna, od 10,00 sati do 24,00 sati pješačka zona u kojoj je 
zabranjeno kretanje i parkiranje svih vozila je sljedeća zona: 



− u Rapcu od raskrižja Kvarnerske ulice i ulice Obala maršala Tita do svjetionika 
„Lanterna“. 
 

Zabrana iz stavka 4. ovog članka ne odnosi se na interventna vozila - vozila hitne 
pomoći, vatrogasne službe, službena vozila Ministarstva unutarnjih poslova, vojne policije, 
vozila pravosudnih tijela, vozila HEP-a, telekomunikacija i komunalnih društva, vozila 
turističke zajednice, lučke uprave, lučke kapetanije te na promet bicikala, elektro golf vozila i 
turističkog vlakića. 

Iznimno od zabrane prometovanja iz stavka 4. ovog članka, može se odobriti kretanje 
i parkiranje vozila u sljedećim slučajevima: 

- stanovnicima s prebivalištem na adresi O.M. Tita 53, 55, 57  
- vlasnicima stanova/ apartmana s adresom O. M. Tita 53, 55, 57  
- ovlaštenim serviserima uređaja  
- članovima Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR/FLAG ALBA) sa povlasticom 

za gospodarski ribolov na moru 
- autotaksi prijevoznicima 
- vlasnicima brodova registriranim za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika i koji 

imaju podmirene sve lučke pristojbe sukladno posebnim propisima Lučke uprave Rabac 
- vlasnicima brodica kojima je izdano koncesijsko odobrenje za lokaciju k.č. 649/1, 

k.o. Rabac 
- udrugama ronilaca registriranim u registru udruga 
- kod izvođenja opsežnih i važnih radova radi dovoza/odvoza materijala 
- u vrijeme održavanja vjenčanja i drugih manifestacija 
- u drugim slučajevima kada je neophodno za redovno funkcioniranje života u Rapcu.

  
Odobrenje i uvjete za kretanje i parkiranje iz stavka 3. i 6. ovog članka, izdaje 

nadležni Upravni odjel Grada Labina sukladno uputama za postupanje Gradonačelnika, a 
obavijest o tome dostavlja se Policijskoj postaji Labin. 

Za kretanje u pješačkoj zoni vozač je dužan istaknuti odobrenje na vidljivom mjestu u 
vozilu. 

U pješačkoj zoni vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od 20 km na sat. 
  

Članak 2. 
 Članak 29. mijenja se i glasi: 
 „Dostava u Rapcu od raskrižja Kvarnerske ulice i Obale maršala Tita do svjetionika 
„Lanterna” može se vršiti u vremenu od 00,00 do 10,00 sati. 
 Dostava u Labinu, šetalište „San Marco“ Labin, Stari grad može se vršiti u vremenu 
od 06,00 do 09,00 sati.“ 

 
Članak 3. 

 Ovlašćuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada 
Labina za izradu pročišćenog teksta Odluke o uređenju prometa na području Grada Labina. 
 

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 komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom– ovdje 
2. 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., 3/16., 2/18. i 5/19.- pročišćeni tekst) 

• Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 

80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17) 

• Odluka o uređenju prometa na području Grada Labina („Službene novine Grada 

Labina“ broj 6/11, 4/12, 13/18. i 8/19.) 

• Suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Istarske, broj: 511-08-

05-674/77/2019. MO. od 22. kolovoza 2019. 

 

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ODLUKOM 

Člankom 5. stavkom 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano je da 
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, uz prethodnu suglasnost ministarstva 
nadležnog za unutarnje poslove, uređuju promet na svom području tako da određuju između 
ostalog i pješačke zone te uvjete prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i 
pješačkim zonama. 

 Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o uređenju prometa na području Grada Labina 
izradio je Gradonačelnik Grada Labina uz prethodno razmatranje i dobivanje prethodne 
Suglasnosti RH, Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Istarske, broj: 511-08-05-
674/77/2019. MO. od 22. kolovoza 2019.. 

Radi sigurnosti pješaka i uređenja područja Riva, Rabac za vrijeme pojačanog 
prometa motornih vozila i velikog broja posjetitelja Rapca, predlaže se području Rive, Rabac  
proglasiti pješačkom zonom u kojoj je zabranjen promet motornim vozilima za razdoblje od 
01. travnja do 30. rujna i to od 10,00 sati ujutro do 24,00 sata navečer. Sukladno 
navedenom, vrijeme opskrbe odnosno dostave objektima u predmetnoj pješačkoj zoni 
dozvoljeno je od 00,00 do 10,00 sati ujutro.  

    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada 
Labina je objavljen na službenoj internetskoj stranici Grada Labina radi savjetovanja s 
javnošću u razdoblju od 29. srpnja 2019. do 26. kolovoza 2019., te nisu pristigle primjedbe, 
prijedlozi ni mišljenja zainteresirane javnosti u ostavljenom roku. 

 
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: Tijana Celija, v.r. 

Pročelnik: Donald Blašković, v.r.        


