
  

 

 
 
REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
Gradonačelnik 
 
KLASA: 022-05/20-01/2-394 
URBROJ: 2144/01-01-20-1 
Labin, 31. prosinca 2020.   
 

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 
9/09., 9/10. – lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst i 2/20.), a u svezi sa 
člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 
85/15.), Gradonačelnik Grada Labina dana 31. prosinca 2020. godine, donosi 

 
 

PLAN  
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2021. godini 

 
I. 
 

Utvrđuje se Plan savjetovanja sa zaintresiranom javnošću kako slijedi: 
 

 

R. 
BR. 

NAZIV OPĆEG 
AKTA/DOKUME
NTA 

STRUČNI 
NOSITELJ 

NAČIN 
PROVEDBE 
SAVJETOVANJA 

OKVIRNO VRIJEME 
PROVEDBE 
SAVJETOVANJA 

OČEKIVANO 
VRIJEME 
DONOŠENJA 
OPĆEG 
AKTA/DOKUMENT
A 

1. Pravilnik o 
stipendiranju 
učenika i 
studenata Grada 
Labina 

UO za društvene 
djelatnosti 

Mrežna stranica 30 dana ožujak 

2. Odluka o 
komunalnim 
djelatnostima 

UO za komunalno 
gospodarstvo i 

upravljanje imovinom 

 
Mrežna stranica 

 
30 dana 

ožujak 

3. Odluka o 
obavljanju 
dimnjačarskih 
poslova 

UO za komunalno 
gospodarstvo i 

upravljanje imovinom 

Mrežna stranica 30 dana 
 

srpanj 

4. Odluka o 
raspolaganju 
poljoprivrednim 
zemljištem u 
vlasništvu Grada 
Labina 

UO za prostorno 
uređenje, zaštitu 

okoliša i izdavanje 
akata za gradnju 

Mrežne stranice 30 dana  srpanj 



   

5. Odluka o 
raspolaganju 
građevinskim 
zemljištem u 
vlasništvu Grada 
Labina 

UO za prostorno 
uređenje, zaštitu 

okoliša i izdavanje 
akata za gradnju 

Mrežne stranice 30 dana  srpanj 

6. Odluka o zakupu 
poslovnih 
prostora na 
području Grada 
Labina 

UO za komunalno 
gospodarstvo i 

upravljanje imovinom 

 
Mrežne stranice 

 
30 dana 

 
rujan 

7. Plan razvoja 
Grada Labina 

UO za gospodarstvo 
i EU projekte 

Mrežne stranice 30 dana prosinac 

8. Proračun Grada 
Labina za 2022. 
godinu sa 
projekcijom za 
2023. i 2024. 
godinu sa 
pripadajućim 
programima za 
2022.godina sa 
projekcijom za 
2023. i 2024. 
godinu 

UO za proračun i 
financije 

Mrežne stranice 30 dana prosinac 

 
II. 
 

Utvrđuje se da će se po potrebi savjetovanje provoditi i za sve druge opće akte, 
strateške ili planske dokumente za koje se ukaže potreba slijedom donošenja posebnih 
zakonskih propisa tijekom godine. 
 

III. 
 

 Objava izvješća o savjetovanju s zainteresiranom javnošću uslijedit će po isteku roka 
za dostavu mišljenja i prijedloga. Izvješće se dostavlja tijelu koje usvaja odnosno donosi opći 
akt odnosno dokument. 
 

III. 
 
 Izmjene i dopune ovog Plana donose se na način propisan za donošenje Plana. 
 

IV. 
 

 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim novinama 
Grada Labina“ i na Internet stranici Grada Labina  www.labin.hr. 
 

 

              GRADONAČELNIK 
 
       Valter Glavičić, v.r. 
 
 

http://www.labin.hr/

