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PREDMET:  Vijećnička pitanja – odgovor, daje se 
 
 Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Jasminka Radolović (KLGB nositeljica 
Nevina Miškulin) je na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 20. prosinca 2017. 
godine postavila dva vijećnička pitanja i to:  
 

- Prijedlog da se za projekt rekonstrukcije ceste Ripenda-Rabac i za projekt pješačko 
biciklističke staze Rabac-Duga Luka izrade terminski planovi koji će sadržavati popis 
svih potrebnih elaborata, radnji i aktivnosti koje prethode i predstavljaju preduvjete za 
rješavanje imovinsko pravnih odnosa, rokove izrade odnosno izvršenja kao i nositelje 
izrade elaborata ili izvršenja ostalih radnji i aktivnosti 

- Izražava nezadovoljstvo dobivenim odgovorom na vijećničko pitanje postavljeno 
elektroničkim putem vezano za utvrđeni prijedlog Urbanističkog plana uređenja 
naselja Rabac i ponavlja pitanje koliki je broj mišljenja, prijedloga i primjedbi na 
prijedlog plana dostavljen u roku, odnosno izvan roka, te također izražava 
nezadovoljstvo u vezi odgovora na drugo postavljeno pitanje – o razlozima zbog kojih 
se nije postupilo po članku 102. Zakona o prostornom uređenju koji propisuje da 
odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade obrađuje mišljenja, prijedloge i 
primjedbe iznesene u javnoj raspravi i priprema izvješće o javnoj raspravi, te se u 
ovom slučaju radi o nepostupanju po izričitoj zakonskoj odredbi iz članka 102.stavka 
2. Zakona o prostornom uređenju prema kojoj je izvješće o javnoj raspravi trebalo biti 
izrađeno najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za davanje pisanih mišljenja, 
prijedloga i primjedbi. Obveza izrade izvješća o javnoj raspravi u roku od najviše 30 
dana od završetka javne rasprave proizlazi iz odredbe članka 11. stavka 1. alineje 5. 
Odluke o izradi UPU naselja Rabac koju je Gradsko vijeće Grada Labina donijelo 18. 
veljače 2015. godine. Razlozi koji su u odgovoru navedeni ne mogu biti opravdanje 
za neizvršenje propisane obveze izrade izvješća o javnoj raspravi u propisanom roku, 
a posljedice propuštanja ovog roka su jednake posljedicama propuštanja roka za 
davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog plana. 



 

 
 
 
ODGOVOR: 
 
Ad1.) Pješačko-biciklistička staza Rabac i Dugu Luku dužine je cca 7 km.  Priprema 

projekta je opsežna jer se radi o stazi u zaštićenom krajobrazu i zaštićenom obalnom pojasu 
i projekt je u definiranju trase u velikoj mjeri koristio  već postojeću  prirodnu stazu koju su 
građani ponovo počeli koristiti posljednjih godina. Do sada je izrađeno idejno rješenje, a sada 
se izrađuje i krajobrazni elaborat kao dio idejnog projekta.  Predstoji  završetak idejnog 
projekta, ishođenje lokacijske dozvole i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Izgradnja 
staze će se kroz idejni projekt  razdijeliti na više faza. Prva faza obuhvaća dionicu  od 
Maslinice do uvale Remac . Ove godine u Proračunu su planirana sredstva u iznosu od 
200.000,00 kuna. 
Završetkom idejnog projekta bit će poznata točna trasa i obuhvat zahvata što je bitno za 
utvrđivanje popisa parcela preko kojih prolazi staza i površine potrebne za otkup zemljišta 
kao i za procjenu financijskih sredstava potrebnih za daljnje aktivnosti na ovom projektu. 
Završetak Idejnog projekta sa krajobraznim elaboratom predviđen je tijekom ožujka. Sa 
idejnim projektom dobit ćemo potrebne podatke za izradu terminskog plana  o kojem govorite 
u Vašem pitanju te ćemo vam istog dostaviti tijekom travnja ove godine. 

 
Ad2.) Pred završetkom je izrada novog Nacrta prijedlog UPU-a naselja Rabac, a ponovna 
javna rasprava započet će u ožujku ove godine. Objava sa točnim datumima početka i 
završetka ponovne javne rasprave objavit će se na službenim stranicama Grada Labina i 
službenim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.   
 
 

Sa poštovanjem,  
 

                           
                
GRADONAČELNIK 

                                Valter Glavičić v.r. 
 
 
 
 
O TOME OBAVIJEST: 

1. Predsjednici Gradskog vijeća  
2. Pismohrana. 

 
 
 
 
 
Prijedlog odgovora izradila: 
Pročelnica: Anamarija Lukšić v.r. 

 
 

 
 
 
 
 
 


