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 GRADSKO VIJEĆE 
                Vijećnicima  
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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 
pitanje u svezi sa Prtlogom, te pita smatra li Grad Labin da za navedeno područje nije 
potrebno raditi bilo kakvu studiju zaštite okoliša uz napomenu, jako bitnu, a to je zakonska 
odredba da se kategorizacija ZAŠTIĆENI KRAJOBRAZ može izgubiti ako predmetno 
područje izgubi svojstva zbog kojih je proglašeno zaštićenim. 
 
ODGOVOR: 

Grad Labin je tijekom 2016. godine donio: 
- Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina 
- Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Šikuli 
- Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja TRP Prtlog 1 
- Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja TRP Prtlog 2. 

Uvid u ove Odluke može se izvršiti na službenim stranicama Grada Labina 
www.labin.hr i službenim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 
www.mgipu.hr . U svim navedenim odlukama između ostalog navedena su sva javno pravna 
tijela od kojih će se sukladno posebnim propisima po donošenju Odluke o izradi zatražiti 
očitovanja. Kada govorimo o zaštićenoj kulturnoj i prIrodnoj baštini tada očitovanja daju 
Ministarstvo kulture – Konzervatorski odjel u Puli i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u 
sklopu kojeg je i Uprava za zaštitu prirode.  Nakon donošenja navedenih odluka o izradi iste 
su sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13.) dostavljene svim 
javno pravnim tijelima navedenim u odlukama o izradi. Očitovanja i zahtjevi javno pravnih 
tijela su dostavljena i ista su obvezujuća kod izrade planova. Nadalje tijekom javne rasprave 
ta ista javno pravna tijela davaju svoje suglasnosti i mišljenja na prijedlog plana. Isto tako 
važno je napomenuti da je kod izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije 
provedena Strateška procjena utjecaja na okoliš  koja je obuhvatila procjenu utjecaja za sve 
zahvate planirane Prostornim planom Istarske županije. Nadalje u svim postupcima nakon 
donošenja prostornih planova za svaki zahvat u prostoru u području koje je zaštićeno kao 
prirodna baština ovisno o kategoriji zaštite sudjeluju nadležna tIjela za zaštitu prirode 
utvrđivanjem posebnih uvjeta građenja i davanjem suglasnosti / potvrda na glavni projekt 
temeljem kojeg se ishođuje građevinska dozvola. 

 

 

http://www.labin.hr/
http://www.mgipu.hr/


Što se tiče izrade procjene utjecaja zahvata na okoliš  napominjemo da se one 
izrađuju za one zahvate u prostoru utvrđene u posebnim prilozima uz Uredbu  o izmjenama i 
dopunama uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN broj 03/17.). U Prilogu I. utvrđeni 
su zahvati za koje je obvezna procjena utjecaja zahvata na okoliš, u Prilogu II. zahvati za 
koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, a za koje je nadležno 
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, dok su u Prilogu III. zahvati za koje se provodi 
ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, a za koje je nadležno upravno tijelo u 
županiji, odnosno u Gradu Zagrebu. Nadalje člankom 76. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša 
(NN  broj 80/13, 153/13, 78/15) utvrđeno je slijedeće: 
„ (4) Procjena utjecaja zahvata na okoliš provodi se u okviru pripreme namjeravanog 
zahvata, prije izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata ili drugog odobrenja za 
zahvat za koji izdavanje lokacijske dozvole nije obvezno.“ 
 
 

Sa poštovanjem,  
 
 
 

                                       GRADONAČELNIK 
                                  Valter Glavičić 
 
Izradila:  
Pročelnica: Anamarija Lukšić 

 
DOSTAVITI: 

1. Naslovu 
2. Pismohrana. 
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GRADSKO VIJEĆE 
                Vijećnicima  
      - s v i m a - 

 
PREDMET:  Odgovor na vijećničko pitanje, daje se 
 
 Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Renata Kiršić (IDS – HNS - HSU) je na 3. 
sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 9. kolovoza 2017. godine postavila 
vijećničko pitanje vezano uz nedavno završeno uređenje lijepog, velikog i funkcionalnog 
parkirališta s malim trgom ispred prodavaonice Jedinstva u naselju Kature. Uz pohvale za 
učinjeno ističe i sitne primjedbe: kod postavljanja tlakavaca kod pješačkog prijelaza za Dom 
zdravlja nije popunjena praznina od par centimetara između tlakavca i betonskog ruba, u 
pješačkom prijelazu prema stepenicama je postavljen stupić kojeg su nesavjesni vozači 
nakrivili, te je iščupan iz ležišta i skroz nakrivljen, te pita da li je moguće postaviti gumene 
stupiće, kako u prolaz, tako i na mjesta prema Marketu, gdje su sada postavljene četiri 
neugledne betonske vaze koje se ne uklapaju u prostor. Daje primjedbu i na postavljene 
lampe u zid koji dijeli trg od ceste, ima ih pet, od kojih tri svijetle. Pita da li se ti sitni nedostaci 
mogu ukloniti. 
  
ODGOVOR: 

Primjedbe u svezi sa postavljanjem tlakavaca i lampi u zelenom otoku na prostoru 
ispred Marketa na Katurama su otklonjene.  Nažalost zbog nesavjesnih vozača prisiljeni smo 
novouređeni prostor „devastirati“ postavljanjem fizičkih barijera (stupići ili vaze) radi 
sprječavanja nepropisnog parkiranja  i ometanja pristupa u susjedne građevine.  Kod nabave 
odabrat će se kako ste predložili fleksibilni  stupići. Ukoliko nam sredstva koja imamo 
planirana u proračunu ne budu dovoljna tada ćemo tu  nabavu planirati kroz slijedeći 
rebalans proračuna.  
 

Sa poštovanjem,  
       

                                       GRADONAČELNIK 
                                Valter Glavičić 
Izradila:  
Pročelnica: Anamarija Lukšić 

 
DOSTAVITI: 

1. Naslovu 
2. Pismohrana. 

 


