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IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 
U POSTUPKU DONOŠENJA 

ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU STANOVA U NAJAM 
Nositelj izrade izvješća:  

GRAD LABIN, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I 
UPRAVLJANJE IMOVINOM 

Labin, 24. rujan 2020. 

Naziv akta za koji je provedeno 
savjetovanje s javnošću  

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU STANOVA 
U NAJAM 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 
provedbu savjetovanja  

Grad Labin, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i 
upravljanje imovinom 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se 
njime žele postići uz sažetak ključnih 
pitanja 

Pravni temelj donošenja akta je članak 51. Zakona o 
najmu stanova u kojem je određeno da je 
Gradonačelnik dužan za stanove u svojem vlasništvu 
propisati uvjete i mjerila za davanje u najam tih stanova.  

Ovom izmjenom Odluke predlaže se da se iz važeće 

Odluke o davanju stanova u najam izbriše članak 43.   

U članku 43. stavak 1. važeće Odluke o davanju 

stanova u najam određeno je u kojim slučajevima 

Gradonačelnik može iznimno, izvan Liste prvenstva, 

dati u najam stan u vlasništvu Grada Labina. U 

stavku 2. istog članka određeno je u kojem slučaju 

Gradonačelnik može dati u najam stan osobi s liste 

prvenstva, neovisno o redoslijedu na listi, dok je u 

stavku 3. određeno da Gradonačelnik može dva 

stana godišnje dati u najam i osobi izvan Liste 

prvenstva, po slobodnoj ocjeni. 

Nastavno na navedenu izmjenu, ubuduće će se 

stanovi dodjeljivati u najam isključivo putem Liste 

prvenstva, koja se utvrđuje na temelju provedenog 

javnog poziva. 

 

 

 

 

 

 

 

Objava dokumenata za savjetovanje  http://www.labin.hr/otvorena-savjetovanja 

http://www.labin.hr/otvorena-savjetovanja
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Razdoblje provedbe savjetovanja  

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno je 
putem internetske stranice Grada Labina u razdoblju od 
20. kolovoza 2020. do 21. rujna 2020. godine. 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih 
mišljenja i prijedloga s obrazloženjem 
razloga za neprihvaćanje  

U razdoblju provedbe savjetovanja zaprimljen je jedan 
(1) prijedlog od strane građana i to: 
1. Prijedlog Sandra Zalihića, pristigao 24. kolovoza 
2020. godine 
- Traži da se iz važeće Odluke o davanju stanova u 
najam briše i članak 3. stavak 3. i 5., te članak 13.  
 
Prihvaćanje: Prijedlog se ne prihvaća, budući da se isti 
ne odnosi na Odluku o izmjeni odluke o davanju 
stanova u najam, a koja je predmet ovog javnog 
savjetovanja. 

 

Troškovi provedenog savjetovanja 

Provedba savjetovanja nije iziskivala dodatna  
financijska sredstva 

 


