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PREDMET:  Odgovor na vijećničko pitanje, daje se 

 

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Tanja Pejić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) je na 3. 

sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 9. kolovoza 2017. godine postavila 

vijećničko pitanje vezano za Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima 

donošenja zakona, drugih propisa i akata koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila 2009. 

godine kao što ga Grad Labin prakticira. Na stranicama Grada Labina, pod kategorijom 

„Savjetovanje s građanima“ ima dva linka: otvoreno i zatvoreno savjetovanje, međutim nema 

nikakvih objava očitovanja zainteresirane javnosti kao ni obrazloženja neprihvaćenih 

primjedbi. Pita za aktualno otvoreno savjetovanje – Strategiju održivog razvoja turizma 

Grada Labina za razdoblje od 2016. – 2020. godine, za koje je utvrđen datum dostavljanja 

primjedbi zaključno sa 28.2.2017.g. ali dalje nema nikakvih informacija o tome ni kada 

završava ni kako će završiti, kao ni informacija o dostavljenim primjedbama. Pita želi li Grad 

zaista poboljšati interakciju s građanima te na koji način, te smatra li uopće potrebnim 

poboljšati transparentnost gradske uprave. 

  

ODGOVOR: 

 

Savjetovanje se u praksi povodi o nacrtima onih općih akata kojima Grad Labin uređuje 

pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju 

potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih 

osoba na području Grada Labina.  

 

Što se tiče „Završenih savjetovanja“ po pitanju Odluke o nerazvrstanim cestama, Odluke o 

davanju stanova u najam, Proračuna Grada Labina za 2015. godinu i Odluke o kupoprodaji 

poslovnih prostora, na web stranicama Grada Labina je odmah nakon završetka 

Savjetovanja navedeno kako „Tijekom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću nije 

zaprimljen ni jedan prijedlog, primjedba ni mišljenje na prijedlog akta“.  

 

http://www.labin.hr/prijedlog-odluke-o-kupoprodaji-poslovnih-prostora
http://www.labin.hr/prijedlog-odluke-o-kupoprodaji-poslovnih-prostora


Što se tiče Strategije razvoja turizma Grada Labina za razdoblje od 2016. do 2020. godine, 

početak savjetovanja bio je 30. siječanj 2017. godine, završetak savjetovanja bio je 28. 

veljače 2017. godine, 31. siječnja 2017. godine zaprimljeno je očitovanje predstavnika 

zainteresirane javnosti SRK Alba Istra Bike Outdoor odjel IRTA-e osobe ovlaštene za 

predstavljanje predstavnika zainteresirane javnosti Alena Paliske, bacc.ing.aedif., koje 

primjedbe su od strane izrađivača Studije promptno odgovorene 1. veljače 2017. godine 

predstavniku zainteresirane javnosti i koje su u većoj mjeri usvojene i unesene u prijedlog 

Strategije, konkretno, dopunjena je SWOT matrica (111. str.), unesene su izmjene u 

Akcijskom planu – specifikacija turističkih proizvoda (125.-154.), te je dopunjen Marketinški 

plan outdoor turističkim proizvodima (166.-187. str.) s čime se predstavnik zainteresirane 

javnosti Alen Paliska, bacc.ing.aedif. suglasio.  

Na sam dan zaključenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, odnosno 28. veljače 

2017. godine, zaprimljena je i primjedba/e Tanje Pejić predstavnice zainteresirane javnosti 

Građanska inicijativa Volim Prtlog, koja je proslijeđena izrađivaču Studije na očitovanje, te je 

obrada u tijeku. 

 

 
S poštovanjem,  
 
       

                                             GRADONAČELNIK 
                                          Valter Glavičić 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: 
Jasmina Milanović Ružić 

 

 


