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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Tanja Pejić (KLGB) je na 29. redovnoj sjednici 
Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 19. prosinca 2019. godine postavila vijećničko pitanje: 

 

„Pitanje za gđu. Anamariju Lukšić 

 
Ne bih voljela da labinska obala doživi sudbinu raškog priobalja pa me zanima je li se Grad 

Labin ikada dosada uključivao u javne rasprave po pitanju Programa gospodarenja 

Hrvatskih šuma Gospodarske jedinice Ubaš? Je li Grad upućen u taj program? 

 

S obzirom da je ovaj dosadašnji Program napravljen do 2019. zanima me hoće li Grad Labin 

tražiti od Hrvatskih šuma informaciju o datumu javne rasprave i hoće li se uključiti u javnu 

raspravu za program koji će Hrvatske šume napraviti za sljedeće razdoblje s ciljem zaštite 

prostora na što se obvezuje i svojim Prostornim planom? 

Link na dosadašnji program: 

http://javni-podaci.hrsume.hr/bindata/pdf/675/Opis.pdf“ 

 
Odgovor je na sjednici Vijeća dala Anamarija Lukšić, pročelnica Upravnog odjela za prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju: 
 
„Sukladno Zakonu o šumama postoje dvije vrste šumsko gospodarske osnove, postoji šumsko 
gospodarska osnova koja regulira raspolaganje šumama u vlasništvu države i postoji šumsko 
gospodarska osnova za privatne šumo posjednike. Jedan i drugi elaborat se odvojeno daju na 
javnu raspravu. Što se tiče raspolaganja šumskim zemljištem u vlasništvu RH, tu se javna 
rasprava provodi sukladno odredbama Zakona o šumama, a jedinice lokalne samouprave se 
mogu uključiti u tu javnu raspravu i naravno Grad Labin je, od kada sam ja tu, sudjelovao u 
tom postupku. Što se tiče plana gospodarenja privatnih šumo posjednika, taj plan sadrži i 
prosjeke kroz privatne šume gdje mogu građani, vlasnici tih privatnih šuma, kao i jedinice 
lokalne samouprave, predlagati uređenje takvih puteva, te vlasnik tih parcela može čak i tražiti 

  

  

http://javni-podaci.hrsume.hr/bindata/pdf/675/Opis.pdf


i kandidirati se za financiranje takvih puteva kroz parcele šumske namjene u njegovom 
vlasništvu.  
 

Sa poštovanjem,  

                                                                  Pročelnica 
                                  Loreta Blašković,v.r. 
 


