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ZAPISNIK 
 sa 5. sjednice Odbora za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove 

održane 17. veljače 2020. godine 
 
 

Prisutni članovi Odbora za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove: Igor Miletić, Bojan 
Memić, Klaudio Bastijanić, Valdi Gobo, Valdi Medančić 
 
Ostali prisutni: Anamarija Lukšić, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu 
okoliša i izdavanje akata za gradnju, Donald Blašković, pročelnik Upravnog odjela za 
komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom. 
 
Nakon usvajanja Dnevnog reda, Igor Miletić, predsjednik Odbora za urbanizam, graditeljstvo 
i komunalne poslove, prelaze na Dnevni red: 
 
 
1. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Grada Labina  
2. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju IV. izmjena Urbanističkog plana uređenja 

Labina i Presike 
3. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize 

zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupaka za izradu i 
donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna tijekom 2019. godine  

4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o izgradnji 

komunalne infrastrukture (Rabac) 

5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju 

izgradnje komunalne infrastrukture (Labin) 

6. Razmatranje prijedloga Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim turističkim 

vlakom u Gradu Labinu 

 
 

 

 

 

 
 
 
 



AD 1. 
 
Predsjednik radnog tijela Igor Miletić daje riječ Anamariji Lukšić, pročelnici Upravnog odjela 
za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju za uvodno izlaganje po 
točkama 1.-  5. Dnevnog reda.  
U raspravi su sudjelovali svi prisutni članovi Odbora. 
 
Kao rezultat rasprave definiran je slijedeći  
 

ZAKLJUČAK 
 

1. Odbor za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove prihvaća jednoglasno 

Konačni prijedlog  IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina  

2. Odbor za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove prihvaća jednoglasno 

prijedlog  IV. Izmjena  urbanističkog plana uređenja Labina i Presike 

3. Odbor za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove prihvaća jednoglasno 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih 

inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupaka za izradu i 

donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna tijekom 2019. 

godine  

4. Odbor za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove prihvaća jednoglasno 

prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o Izgradnji 

komunalne infrastrukture Vidimlic-Martic 

5. Odbor za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove prihvaća jednoglasno 

prijedlog ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture  - De Conte 

d.o.o. 

  

AD.2. 
 
Predsjednik radnog tijela Igor Miletić daje riječ Donaldu Blaškoviću, pročelniku Upravnog 
odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom za uvodno izlaganje na temu  6. 
točke Dnevnog reda.  
U raspravi su sudjelovali svi prisutni članovi  Odbora. 
 
Kao rezultat rasprave definiran je slijedeći  
 

ZAKLJUČAK 
 

6. Odbor za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove prihvaća jednoglasno 
prijedlog Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom u 
Gradu Labinu 

 
 
 
                                                                                                         PREDSJEDNIK ODBORA 
                                                                                          
                                                                                                                    Igor Miletić, v.r. 
 

        
DOSTAVITI: 

1. Članovima odbora, svima 
2. Gradonačelniku Grada Labina 
3. Gradskom vijeću Grada Labina 
4. Arhiva. 


