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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, traži se 
 
 
 Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Jasminka Radolović (KLGB nositeljica: 
Nevina Miškulin) je elektroničkom poštom poslala pitanje vezano za utvrđeni prijedlog 
Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac i pita koliki je broj mišljenja, prijedloga i 
primjedbi na prijedlog Plana dostavljen u roku odnosno izvan roka, te da se navedu razlozi 
zbog kojih se nije postupilo po članku 102. Zakona o prostornom uređenju koji propisuje da 
odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade obrađuje mišljenja, prijedloge i primjedbe 
iznesene u javnoj raspravi i priprema izvješće o javnoj raspravi, da je rok za pripremu 
izvješća o javnoj raspravi je najviše 30 dana za novi prostorni plan i najviše 15 dana za 
izmjene i dopune, odnosno stavljanje izvan snage prostornog plana od isteka roka za 
davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi, te da se izvješće o javnoj raspravi objavljuje 
na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama nositelja izrade prostornog plana i u informacijskom 
sustavu. 

ODGOVOR: 
Analiza primjedbi koje su prispjele tijekom javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog 

plana uređenja naselja Rabac je izvršena iz čega je proizašlo da se zbog pojedinih primjedbi 
za koje postoji osnov da se prihvate mora provesti ponovna javna rasprava. Zbog velikih 
obveza koje je Upravni odjel imao u razdoblju nakon provedene javne rasprave, a u odnosu 
na broj ljudi koji rade na tim poslovima, još uvijek nije završen novi prijedlog Plana za 
ponovnu javnu raspravu. Do kraja godine će se sa izrađivačem Plana tvrtkom JURCON 
PROJEKT d.o.o. Zagreb uskladiti pojedine primjedbe koje su još ostale otvorene (promet, 
parkiranje , Maslinica u dijelu ulaza u rudnik u odnosu na početnu stanica žičare i pristup). 
Predviđamo da bi tijekom veljače mogla započeti ponovna javna rasprava, a prije početka 
iste dostavit će se pisani odgovori svim učesnicima u javnoj raspravi sa obavijesti o vremenu 
trajanja ponovne javne rasprave. 
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