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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
 
Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Željko Ernečić (SDP) je na 24. redovnoj sjednici 
Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 7. svibnja 2019. godine postavio vijećničko pitanje: 
 

„Na 20. sjednici, održanoj 11.12.2018. godine, gradsko vijeće donijelo je ”Odluku o izmjeni i 

dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina - V. izmjene 

i dopune”. 

U obrazloženju te odluke piše ovako: 

”Odluka o izradi četvrtih izmjena i dopuna PPUGL-a objavljena je u Službenim novinama grada 

Labina broj 10/16. od 10. kolovoza 2016. godine. Kako je izrada prijedloga ovih izmjena i 

dopuna PPUGL-a ovisila o Studiji prihvatnih kapaciteta turizma Grada Labina i Krajobraznoj 

osnovi južnog priobalja Grada Labina, a imajući u vidu da iste još uvijek nisu prihvaćene na 

Gradskom vijeću, spomenuta Odluka je sukladno odredbi članka 87. stavku 2 Zakona o 

prostornom uređenju 10. kolovoza 2018. godine prestala važiti.” 

Molim da mi netko odgovori na sljedeće: 

1. Zašto je I'Odluka o izradi četvrtih izmjena i dopuna PPUGL-a” prestala važiti? 

2. Zašto ”Studija prihvatnih kapaciteta turizma Grada Labina” nije bila prihvaćena na 

gradskom vijeću do datuma prestanka važenja spomenute Odluke (tj. do 10.8.2018.)? 

3. Zašto *'Krajobrazna osnova južnog priobalja Grada Labina” nije do tog datuma bila 

prihvaćena na gradskom vijeću?“ 

 

Odgovor je na sjednici Vijeća dala Anamarija Lukšić, pročelnica Upravnog odjela za prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju. 
 

„Prva odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Labina 

vezano za usklađenje s Prostornim planom Istarske županije i Zakonom o prostornom 

uređenju donesena je i objavljena u „Službenim novinama Grada Labina“ broj 10/2016., a 

paralelno s tom odlukom, Gradsko vijeće je donijelo još dvije odluke i to Odluku o izradi UPU 

Turističkog razvojnog područja Prtlog 2 i Odluku o izradi UPU Turističkog razvojnog područja 

Prtlog 1, nakon toga je Gradsko vijeće donijelo Zaključak  da se s obzirom na važnost i 

vrijednost južnog priobalja Grada Labina, obvezno mora prije početka izrade izmjena i dopuna 



Prostornog plana uređenja Grada Labina, a za potrebe izrade urbanističkih planova uređenja 

područja Prtlog 1 i Prtlog 2, pristupiti izradi Krajobrazne osnove južnog priobalja i izradi Studije 

prihvatnih kapaciteta turizma Grada Labina, kao podloge za planiranje turističkih zona, sve 

radi usklađenja sa Županijskim planom u dijelu turizma. Nakon toga je sklopljen poseban 

ugovor o uređenju građevinskog zemljišta vezano za izradu tih studija/elaborata sa 

zainteresiranim investitorima, potom je slijedio postupak javne nabave, pristupanje izradi ova 

dva elaborata, pa postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću vezano za ova dva 

elaborata, te onda i usvajanje/donošenje ovih elaborata na Gradskom vijeću. Ova dva 

dokumenta predstavljaju stručne podloge temeljem kojih je trebao biti, osim ostalih dijelova 

Županijskog plana i usklađenja sa Zakonom izrađen i nacrt prijedloga izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Grada Labina, prijedlog plana je trebalo utvrditi i uputiti na javnu 

raspravu u roku od 2 godine od dana objave Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Grada Labina, a budući da se cijela ova procedura nije stigla napraviti u 

zadanim rokovima, javna rasprava nije objavljena i zato je odluka o izradi prestala važiti. Bitno 

je tu naglasiti da se izradi ova dva elaborata/dokumenta pristupilo nakon usvajanja Proračuna 

Grada Labina, te su ova dva dokumenta izrađena tijekom 2018. godine.“ 

Sa poštovanjem,  

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


