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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
 Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Silvano Vlačić (KLGB) je na 7. sjednici 
Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 20. prosinca 2017. godine postavio vijećničko 
pitanje u kojem se poziva na objavu na portalu Labin.com a vezano za drugi demanti o 
prodaji Prtloga koji je dala tvrtka Maxi Mare d.o.o., inače potencijalni investitor za zonu Prtlog 
1 u kojem odgovoru ističu kako je njihova stranka podatke o nekretninama i cjelokupnom 
projektu dostavljala jedino i isključivo u svrhu prezentacije projekta delegaciji inozemnih 
hotelijera koji su bili u službenom posjetu Istri početkom 2017. godine, te pita da li je itko od 
Grada bio na spomenutoj prezentaciji i kako se objašnjava da se u oglasu navodi da je to 
područje već građevinsko zemljište.  
  

ODGOVOR: 
Nisam upoznat sa prezentacijom koja se spominje u pitanju niti je netko od Grada 

Labina bio na spomenutoj prezentaciji. Važećim Prostornim planom uređenja Grada Labina 
na području gdje je moguća lokacija za turističku zonu Prtlog 1 , predviđeno je građevinsko 
područje za izdvojenu  namjenu:  sportsko-rekreacijska zona Prtlog.  Da li je oglašivač 
prilikom objave oglasa kojeg navodite mislio na to građevinsko područje ili nešto drugo to mi 
ne možemo znati niti smo u mogućnosti pratiti sve oglase koje agencije za prodaju 
nekretnina objavljuju. Nažalost moramo naglasiti da nije rijetkost da se u oglasima za prodaju 
pojedinih nekretnina srećemo sa podacima koji ne odgovaraju važećoj prostorno planskoj 
dokumentaciji  niti odredbama zakona koji reguliraju područje gradnje i prostornog uređenja, 
a do tih saznanja dođemo kada se zainteresirani kupac obrati Upravnom odjelu za prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša i  gradnju za informacije za određenu parcelu. 
 

Sa poštovanjem,  
GRADONAČELNIK 

                                Valter Glavičić v.r. 

 
 

 
O TOME OBAVIJEST: 

1. Predsjednici Gradskog vijeća  
2. Pismohrana. 

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

 


