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REPUBLIKA  HRVATSKA                                                                                           
ISTARSKA ŽUPANIJA                                                                          

GRAD LABIN 
GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 021-05/19-01/14 
URBROJ: 2144/01-01-19-1 
Labin, 26. veljače 2019.  
 
 
 

Na temelju članka 39. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 
65/17. i 114/18.) (dalje : Zakon) i odredbe članka 31. Statuta Grada Labina (“Službene novine 
Grada Labina”, broj 09/09. i 09/10 – lektorirani tekst , 8/13., 3/16. i 02/18.), Gradsko vijeće 
Grada Labina, nakon razmatranja Izvješća o stanju u prostoru Grada Labina za razdoblje 
2009. – 2017. godina, na sjednici 26. veljače 2019. godine, donijelo je  
 

 
Z A K L J U Č A K 

 
 
 

1. Prihvaća se „ Izvješće o stanju u prostoru Grada Labina za razdoblje 2009. – 2017- godine” 
izrađeno po URBIS d.o.o. Pula, Flanatička 25, od prosinca 2018. godine.   

 
2. Ovaj Zaključak i Izvješće o stanju u prostoru Grada Labina za razdoblje 2009. – 2017- 

godina objavit će se u “Službenim novinama Grada Labina”. 
 
 

 
 
PREDSJEDNICA  
Gradskog vijeća  
 
  Eni Modrušan 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

O B R A Z L O Ž E N J E 
Uz Izvješće o stanju u prostoru za razdoblje 2009 - 2017 

 
I.  ZAKONSKA OSNOVA ZA IZVJEŠĆE 

- Zakon o prostornom uređenju (”Narodne novine” broj 153/13. , 65/17. i 114/18.) – 
članak 39. 

- Pravilnik  o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u 
prostoru  („Narodne novine“, broj 48/14 i 19/15) 

- Statut Grada Labina (“Službene novine Grada Labina”, broj 09/09. i 09/10 – lektorirani 
tekst , 8/13., 3/16. i 02/18.) 

 
II.  OBRAZLOŽENJE 
 

Člankom 39. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 , 65/17 i 
114/18.) (dalje : Zakon), određeno je slijedeće: 

“ (1) Hrvatski sabor, odnosno predstavnička tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, svaki za svoju razinu, razmatraju izvješće o stanju u 
prostoru za razdoblje od četiri godine. 

(2) Izvješće o stanju u prostoru za razinu jedinice lokalne samouprave izrađuje 
stručno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave, ako ovim Zakonom nije 
propisano drukčije. 

(3) U izradi izvješća o stanju u prostoru dužna su, na zahtjev zavoda, odnosno 
stručnog upravnog tijela koje izrađuje izvješće, sudjelovati javnopravna tijela u čijem 
je djelokrugu obavljanje poslova od utjecaja na sadržaj izvješća. 

(4) Nacrt izvješća, odnosno njegova dijela, osim zavoda, na svim razinama može 
izrađivati pravna osoba, odnosno ovlašteni arhitekt, koji ispunjava uvjete za 
obavljanje poslova prostornog uređenja propisane posebnim zakonom.” 

 Gradsko vijeće Grada Labina donijelo je 2004. godine zadnje Izvješće o stanju u 
prostoru Grada Labina za 2003. i 2004. godinu („Službene novine Grada Labina”, br. 20/04) 
odnosno zadnji Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Labina za razdoblje 
od 2005. do 2008. godine („Službene novine Grada Labina”, br. 22/04).  
 Prvenstveni razlog za veliki vremenski razmak od zadnjeg donesenog izvješća je 
donošenje Zakona o prostornom uređenju i gradnji 2007. godine, u kojem je uz obvezu izrade 
izvješća, određeno i da se njegov sadržaj utvrđuje posebnim pravilnikom, koji je donesen tek 
2010. godine. Prema tom pravilniku izvješće nije moglo biti izrađeno prije nego bude izrađeno 
Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske koje je prihvaćeno tek 22.02.2013. godine. 
Zbog učestalih promjena zakonske regulative koja se odnosi na izradu izvješća o stanju u 
prostoru ovo Izvješće obuhvaća razdoblje koje pokriva sve od posljednjeg prihvaćenog 
izvješća o stanju u prostoru na području Grada Labina i Programa mjera za unapređenje 
stanja u prostoru do danas odnosno razdoblje od 2009. godine do 2017. godine.. 

Tvrtka URBIS d.o.o. Pula u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno uređenje, 
zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju I tvrtkama nadležnim za upravljanjem 
kaomunalnom I drugom javnom infrastrukturom  izradila je Izvješće o stanju u prostoru za 
navedeno razdoblje te se isto sukladno odredbama članka 39. Zakona o prostornom urđenju 
upućuje Gradskom vijeću na razmatranje.  

 GRADONAČELNIK 
    Valter Glavičić v.r. 

Pročelnica UO za prostorno uređenje,  
zaštitu okoliša i gradnju 
Anamarija Lukšić dipl.ing.građ., v.r. 


