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PREDMET:  Vijećnička pitanja – odgovori, daju se 
 
 
            Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Renata Kiršić (IDS – HNS - HSU) je na 21. 

redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 30. siječnja 2019. godine postavila 

vijećnička pitanja: 

 

„1. Koristim priliku da iskažem zadovoljstvo za izvršenju energetsku obnovu područne škole 
Kature čime je Grad Labin završio veliku investiciju u područje obrazovne infrastrukture. Ono 
što nam svakako još bode u oči je zgrada osnovne umjetničke škole i pučkog otvorenog 
učilišta. Molila bi gradonačelnika odgovor u kojoj je fazi izrada projektne dokumentacije te koja 
je dinamika planova Grada po pitanju rješavanja navedene građevine u 2019. godini?  
 
2. Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18), koji je 09. 
ožujka 2018. godine stupio na snagu, dio poslova u postupku raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske vratio se je u ovlast jedinica lokalne samouprave. 
Kada Grad namjerava raspisati javni poziv za iskazivanje interesa korištenja poljoprivredno 
zemljišta u vlasništvu RH?  
 

Odgovore je na sjednici Vijeća dala Anamarija Lukšić, pročelnica Upravnog odjela 

za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju: 

 
 „Poštovana, 

zahvaljujemo na postavljenim pitanjima.  
Za zgradu kina Labin u tijeku je postupak javne nabave, a dostava ponuda je 20. 

veljače 2019., rok izrade projektne dokumentacije je 6 mjeseci, a sastavni dio projektne 
dokumentacije je i energetska obnova zgrade, ali i svi ostali zahvati unutar zgrade kao i zahvat 
na statičkoj sanaciji zgrade. Sa završetkom projektne dokumentacije Grad Labin će biti 
spreman za prijavu ove investicije na natječaj Ministarstva graditeljstva koji se očekuje oko 
kraja ove godine, što znači da realizacija ide krajem 2020. godine.  

 
Grad Labin je sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu dostavio 

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Grada Labina s popratnom dokumentacijom na suglasnost Ministarstvu 
poljoprivrede. Dana 08.01.2019. godine zaprimljeno je očitovanje Ministarstva poljoprivrede u 
kojem je navedeno da je potrebno izraditi izmjene i dopune Programa raspolaganja te dostaviti 
u tiskanom obliku zemljišno-knjižne izvatke i posjedovne listove. Naprijed navedeno 
očitovanje Ministarstva dostavljeno je stručnom izrađivaču radi izrade traženih izmjena i 



dopuna, a ujedno je i Grad Labin pristupio prikupljanju dodatne dokumentacije koja se traži. 
Nakon zaprimanja prijedloga izmjena i dopuna Programa raspolaganja od strane izrađivača 
provest će se postupak propisan odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu za 
donošenje Programa. Nakon donošenja Programa na koje je Ministarstvo dalo suglasnost 
Grad Labin moći će raspolagati poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.“ 

 
 

Sa poštovanjem,  

 

                                              v.d. Pročelnica 
                                  Loreta Blašković,v.r. 


