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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Darko Martinović (KLGB nositelj Silvano Vlačić) je na 
38. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 18. lipnja 2020. godine postavio 
vijećničko pitanje: 
 

„Poštovani  

 Molim da mi se odgovori  u kojoj je fazi rješavanje Projekta  Aglomeracije Labin-Raša-
Rabac. 
Molimo odgovor  u pisanom obliku. 
Sa štovanjem !“ 
 

 Odgovor je na sjednici Vijeća dao Gradonačelnik Grada Labina Valter Glavičić: 
 
„Na sjednici Gradskog vijeća Grada Labina 18. veljače 2020. godine donijete su Izmjene i 
dopune Prostornog plana koje rješavaju dio koji je vezan za grad, a nakon toga je Općina Sv. 
Nedjelja donijela Izmjene i dopune njihovog plana na sjednici Općinskoga vijeća u mjesecu 
travnju. Radi se o dva, a ne o šest  mjeseci. To je dio koji odrađuju jedinice lokalne samouprave 
sa područja Labinštine i sve četiri su to odradile. Studija je zgotovljena, odnosno Elaborat 
zaštite okoliša je kompletno gotov i predan je na potvrdu 21. travnja 2020. godine u 
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Ministarstvo ima rok od tri mjeseca da nam dostavi 
odgovor, prošlo je već dva mjeseca i vjerujem da ćemo u idućih 15 – 20-tak dana dobiti njihovu 
suglasnost što je nužan preduvjet da možemo raspisati natječaj uz pripremu dokumentacije za 
javnu nabavu za postupak projektiranja procijenjene vrijednosti 12.000.000,00 kn. Ta sredstva 
nema labinski Vodovod i ta sredstva će nam sufinancirati Hrvatske vode. Sada čekamo potvrdu 
Hrvatskih voda na dokumentaciju za javnu nabavu i očitovanje Ministarstva te se nadamo da 
će svi oni ispoštovat rokove. Nakon toga planira se pokretanje javnog natječaja za mjesec 
dana, projektna dokumentacija u tom iznosu još nije nikad tu kod nas rađena, te će to potrajat, 
ali se nadamo da će u mjesecu rujnu počet projektiranje idejnih projekata. Paralelno s time će 
se rješavat imovinsko pravni odnosi, svi čekamo dobivanje dovoljnog broja građevinskih 
dozvola po paketima, jedno će bit distribucijska mreža, drugo će bit pročistivač na lokaciji bivše 
termoelektrane Vlaška, radi se o pet – šest knjiga. Sada smo u fazi da čekamo nadležne 
institucije da nam izdaju potvrde i da se taj veliki projekat zakotrlja u fazu realizacije.“ 
 
Vijećnik Darko Martinović (KLGB nositelj Silvano Vlačić) dodatno iznosi: 
„Izvjestitelj je mogao odmah odgovoriti za rokove i dinamiku, mi sve pratimo kroz medije, ali 
mi kao vijećnici svi želimo čuti točno do kud se stiglo, koja je dinamika. 2018. godine smo na 



brzinu glasali kao osigurana su sredstva, ako ne usvojimo,  nećemo ih dobit, 2019. godine smo 
dogovarali neke stvari, u veljači smo donijeli izmjenu Prostornog plana i svi smo se usuglasili 
da ga usvojimo što prije. Dinamiku i rokove, ništa više, nismo još dobili u cijelosti.“ 
 
Valter Glavičić, Gradonačelnik Grada Labina dodatno iznosi:  
„Poznato je koliko Ministarstvo brzo odgovara i koji su rokovi. Rokovi u ovom trenutku ne ovise 
o nama, mi smo sve svoje odradili i čekamo njihov odgovor. Rokovi su zakonski, do 20.7. ćemo 
dobiti odgovor Ministarstva zaštite okoliša i energetike, priprema dokumentacije je pri samom 
kraju i čim dobijemo obje potvrde, idemo u postupak javne nabave. Nakon toga slijedi 
postupak, tvrtka koja bude dobila projektiranje koje je vrlo kompleksno, predložit će dinamiku 
ovisno o vrsti objekata, dužini distribucijske mreže po cijelom području, a radi se o 40 km 
mreže. Projekat je kompleksan i što se tiče imovinskopravne službe i tehničke službe, i 
Hrvatskih voda i konzultanata, a sam postupak projektiranja trajat će u procjeni godinu i pol.“ 
 

Sa poštovanjem,           

                          PROČELNICA 
 

                                      Loreta Blašković, v.r. 


