
1 

 

      

             
 

REPUBLIKA HRVATSKA     
ISTARSKA  ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
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Labin,  18. lipnja 2019. 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA 
n/r predsjednici ENI MODRUŠAN 

 
 
 
 
Poštovani, 

 
 temeljem članka 51. stavka 3. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, 
broj 5/19.-pročišćeni tekst.), prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Labina utvrđeni prijedlog 
Odluke o davanju prethodne suglasnosti za postupak donošenja Strategije s planom 
prilagodbe klimatskim promjenama Grada Labina. 
 Za izvjestitelja koji će sudjelovati u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela 
određujem pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte Aleka Dragojevića. 

 

 

 
GRADONAČELNIK  

 
                                                                                                                     Valter Glavičić, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Gradsko vijeće 
2. Arhiva. 
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KLASA: 021-05/19-01/ 
URBROJ: 2144/01-01-19-1 
Labin,                  2019. 
 

Na temelju članka 31. Statuta Grada Labina  (“Službene novine Grada Labina", broj 
5/19.-pročišćeni tekst.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici   2019. godine, donijelo je 
 

 
ODLUKU 

 o davanju prethodne suglasnosti za postupak donošenja 
Strategije s planom prilagodbe klimatskim promjenama Grada Labina 

 

 

Članak 1. 

 

Grad Labin od rujna 2015. godine radi na implementaciji Life SEC Adapt projekta, 

sufinanciranog iz LIFE programa Europske unije, u partnerstvu s gradovima iz Istre (Buzet, 

Labin, Poreč, Pula i Rovinj), Istarskom županijom, te ostalim partnerima iz Italije, Španjolske i 

Grčke kojemu je cilj doprinijeti postizanju prilagodbe na klimatske promjene i podupirati prijelaz 

na niskougljično gospodarstvo.  

Odlukom o pristupanju Gradonačelnika Grada Labina inicijativi „Novi integrirani 

sporazum gradonačelnika o klimi i energiji („The New Covenant of Mayors for Climate end 

Energy“)  preuzete su obveze provedbe aktivnosti definiranih tom inicijativom rezultat kojih, 

između ostalog, predstavlja izrada Strategije i plana prilagodbe klimatskim promjenama s 

integriranim mjerama SEAP-a (Akcijskog plana energetski održivog razvoja). 

 
 

Članak 2. 

 

Temeljem obveza navedenih u prethodnom članku ove Odluke izrađen je Nacrt 

Strategije s planom prilagodbe klimatskim promjenama Grada Labina 

Mjere prilagodbe klimatskim promjenama za Grad Labin usklađene su s Nacrtom 

Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. 

godine s pogledom na 2070. godinu, a definirane su na temelju izrađenog dokumenta 

„Procjena rizika i ranjivosti od utjecaja klimatskih promjena za područje grada Labina“ s ciljem 

smanjenja ranjivosti na identificirani negativni utjecaj klimatskih promjena. 

Nacrt Strategije iz prvog stavka ovoga članka sastavni je dio ove Odluke. 
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Članak 3. 

 

Nakon usvajanja Nacionalne Strategije prilagodbe klimatskim promjenama ili 

provedbom postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, Strategija s planom prilagodbe 

klimatskim promjenama Grada Labina uputit će se na javno savjetovanje te, po provedenom 

postupku, dostaviti predstavničkom tijelu na usvajanje, kako bi provedba mjera iz dokumenta 

mogla započeti. 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ 

Grada Labina. 

 
 
 

PREDSJEDNICA 
                        Gradskog vijeća 

                                      Eni Modrušan 


