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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Darko Martinović (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) je na 
41. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 26. studenog 2020. godine 
postavio vijećničko pitanje: 
 
„Poštovani,  
 Molim da mi se odgovori u kojoj je fazi realizacija Projekta Aglomeracije Labin-Raša-
Rabac, što je poduzimano u zadnjih 6 mjeseci. 
Ujedno molim i informaciju tko vodi ili će voditi tim za provođenje projekta aglomeracije s 
obzirom da je došlo do promjene u upravljačkom dijelu TD Vodovod Labin d.o.o. 
Molimo odgovor u pisanom obliku“. 
 
Odgovor je na sjednici Vijeća dao Alen Golja, direktor TD Vodovod d.o.o. Labin: 
 
„Dobar dan svima. Zahvaljujem se na pitanju. U proteklih dva mjeseca dosta toga se radilo po 
pitanju projekta aglomeracije. Vjerojatno ste jučer zamijetili da je u javnosti dana informacija 
da je potpisan ugovor sa projektantima koji su dobili na javnoj nabavi. Radi se o Flumingu iz 
Rijeke zajedno s konzorcijem od šest izvođača. Napravljen je kompletan hodogram aktivnosti 
za te dvije godine kada bi projekat trebao biti gotov. Što se tiče samog vođenja projekta, mi 
smo u sklopu sistematizacije radnih mjesta otvorili jedan poseban odjel koji će se baviti 
isključivo sa aglomeracijom Rabac-Labin-Raša. Zaposlen je jedan djelatnik koji će biti voditelj 
projekta. To je Klaudio Bastijanić koji je do sada radio u komunalnom poduzeću 1. maj, 
diplomirani inženjer građevine. Međutim taj odjel će imati još ljudi, negdje je predviđeno, ovisno 
o fazama projekta, od četiri do pet ljudi koji će biti i cijeli taj odjel će biti financiran sa sredstvima 
Europske unije. Tako da osim samog projektiranja izrađena je i studija izvodljivosti, čini mi se 
sada već dvanaesta ili trinaesta varijanta, ona će se vjerojatno još uvijek dorađivat jer nam 
dolaze još neke druge ideje i nekakva promišljanja kako možemo taj projekat još bolje izvesti. 
Ono što je isto tako važno je da smo započeli razgovor i sa određenim brojem odvjetničkih 
ureda koji će rješavat, paralelno sa projektiranjem, rješavat će se imovinsko pravni odnosi tako 
da u tih dvije godine, do kada traje projektiranje i kada se mora ishoditi lokacijska i građevinske 
dozvole, vjerujem da ćemo to uspjeti napraviti u te dvije godine. Pred nama je veliki posao ali 
mi smo spremni za taj dio i vjerujem da ćemo biti u terminima koje smo zacrtali.“ 
 
S poštovanjem, 

                                                                                                                                                                                                                                 
PROČELNICA 

                                                                                                    Loreta Blašković, v.r.                                                                                             


