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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, dostavlja se 
 
 Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Neel Blaes Rocco (SDP) je na 20. redovnoj 
sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 11. prosinca 2018. godine postavila dva 
vijećnička pitanja, kako slijedi: 

 
„1. Nakon svake sjednice Gradskog vijeća uvijek bude jedno kratko, službeno izvješće na 
stranicama Grada Labina. To je jedan mali, relativno suhoparni tekst, ali ipak tekst koji u 
kratkim crtama obavijesti građane što je bilo na sjednici. Međutim, od 19. sjednice Gradskog 
vijeća nema službenog izvještaja na internet stranicama Grada. 
19. sjednica - to je prošla sjednica (20.11.) gdje je gradonačelnik nakon intervencije oporbe 
odlučio skinuti točku 5 (Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Grada Labina (V. izmjene i dopune)) sa dnevnog reda. 
Zanima me zašto nema službeno izvješće te sjednice na stranicama Grada? 
 2. Dana 9. svibnja 2018. godine je Visoki upravni sud Republike Hrvatske poslao pismo 
Gradskom viejću Grada Labina. U pismu se traži očitovanje na zahtjev koji smo mi, 7 
oporbenih vijećnika, bili poslali tom istom sudu tražeći ocjenu zakonitosti Odluke o izradi 
izmjena i dopuna Prostornog Plana Grada Labina od 3. kolovoza 2016. godine i još drugih 
četiri odluke. To pismo nikad nije stiglo u Gradsko vijeće, a prema riječima predsjednice 
Gradskog vijeća ni do nje. Zanima me kako je došlo do takvog očitog kršenja jednostavne 
procedure - uručivanja pisma. Molila bih gradonačelnika za odgovor na slijedeća pitanja: 
Tko je otvorio pismo od Visokog upravnog suda?  
Tko je odlučio ne proslijediti pismo pravom primatelju? 
 Da li se prije u ovom mandatu desilo da se pismo adresirano Gradskom vijeću na ovaj način 
“zataji”?  
A još bitnije: Kako je gradonačelnik odgovorio Visokom upravnom sudu u ime vijeća, da li je 
time prekršen zakon?  
Molila bih Vas za dokumentaciju odgovora, to jest fotokopiju primljenog pisma od Visokog 
upravnog suda sa poslovnim brojem Usoz-28/18-2 te kopiju Vašeg odgovora na spomenuto 
pismo. Također bih vas molila da svi vijećnici dobiju spomenute fotokopije.” 
 

ODGOVOR: 
1. Službeno izvješće sa 19. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina  



 

održane 20. studenog 2018. godine je objavljeno pod naslovom „Rok za davanje 
amandmana na Nacrt Proračuna za 2019. godinu istječe 28. studenog 2018. godine“, te je 
uvid u vijest moguć provjerom na web stranicu Grada Labina (Arhiva vijesti). 
 

2. Pismeno Visokog upravnog suda Republike Hrvatske kojim se traži očitovanje  
Grada  Labina zaprimljeno je u Pisarnici Grada Labina  14. svibnja 2018. godine, te je, s 
obzirom da se radi o poslovima koji se obavljaju u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, 
zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju od tog Upravnog odjela zatražen prijedlog 
očitovanja sa potrebnom dokumentacijom. Upravni odjel  za prostorno uređenje, zaštitu 
okoliša i izdavanje akata za gradnju pripremio je prijedlog očitovanja sa preslicima traženih 
odluka o izradi  te je sve to potpisano od strane Gradonačelnika Grada Labina dostavio 
Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske 21. lipnja 2018. godine.   

Sastavni dio ovog odgovora na postavljeno vijećničko pitanje je Očitovanje Grada 
Labina upućeno Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske Zagreb u predmetu broj: 
Usoz-28/18-2. 
 

 
Sa poštovanjem,  

 
GRADONAČELNIK 

                                                                                                          Valter Glavičić,v.r. 
 
 






