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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
 
Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Dean Milevoj (IDS – HNS – HSU) je na 27. redovnoj 
sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 29. listopada 2019. godine postavio vijećničko 
pitanje: 
 

„Projekt i izvedba sustava odvodnje otpadnih voda, aglomeracije Labin-Raša-Rabac od 
vitalnog je značaja za područje Labinštine, kako bi se vodoopskrba i zbrinjavanje otpadnih 
voda obavljalo u skladu sa postojećom zakonskom regulativom. 
Predviđeno je da će Europska unija preko strukturnih fondova financirati izgradnju u iznosu od 
cca 71 Republika Hrvatska i Hrvatske vode sa 22 %, a lokalna samouprava sa 7 % vrijednosti 
ukupnog projekta. 
Jedan od bitnih preduvjeta za realizaciju sustava odvodnje je i taj da postoji prostorno planska 
dokumentacija kojom je predviđena izgradnja gore navedenoga projekta. 
Molim Vas da mi odgovorite u kojoj je fazi izrada prostorno planske dokumentacije, 
odnosno izmjene i dopune prostornog plana Grada Labina vezanih za sustav odvodnje 
otpadnih voda aglomeracije Labin-Raša-Rabac.“ 
 
Odgovor je na sjednici Vijeća dao Gradonačelnik Grada Labina, Valter Glavičić. 
 

„Zahvaljujem vijećniku Deanu Milevoju na vijećničkom pitanju. 

Često pričamo o odvodnji, sretan sam da mogu reći kako sada pričamo o koracima, a ne o 

svađama, a jedan od bitnih koraka je donošenje prostornih planova Općine Raša, Grada 

Labina i Općine Sveta Nedjelja. Što se tiče bilo kojeg projekta pa tako i ovog, svaki se projekt 

radi od temelja, a prvo temeljno pitanje je bilo gdje će biti pročišćivač i nakon što je Općina 

Raša nedavno usvojila prostorni plan, slijedeći korak je prostorni plan Grada Labina koji je već 

prošao javnu raspravu, nakon toga je konačni prijedlog prostornog plana IV (izmjene i dopune) 

dostavljen na mišljenje Zavodu za prostorno uređenje Istarske županije koji je dao pozitivno 

mišljenje što se tiče njegove usklađenosti sa Prostornim planom Istarske županije i nakon toga 

je interventno, dan poslije, predan zahtjev Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja za 

izdavanje suglasnosti u pogledu usklađenosti konačnog prijedloga plana sa Zakonom o 

prostornom uređenju i propisima na temelju istog Zakona. Zakonski rok za dobivanje tražene 

suglasnosti je 30 dana i vjerujem, ako sve bude kako treba, da će možda već na slijedećoj 

sjednici Vijeća biti spreman i na donošenju konačni prijedlog plana, ukoliko ne, onda na sjednici 

u prosincu 2019. Sutra počinje i ponovljena javna rasprava prostornog plana Općine Sveta 

  

  



Nedjelja i vjerujem da će i ovaj plan biti maksimalno brzo donesen s obzirom da je i kod njih 

skraćena javna rasprava i do kraja godine bi svaki plan trebao biti na snazi i nakon toga ide 

kompletan elaborat okoliša na suglasnost na Ministarstvo zaštite okoliša i nakon toga se ide 

na onu pravu, definitivnu točku, a to je početak projektiranja sustava odvodnje aglomeracije 

Labin – Raša – Rabac.“ 

 

Sa poštovanjem,  

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

 

 


