
              
REPUBLIKA HRVATSKA     

ISTARSKA  ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
Upravni odjel za prostorno uređenje, 

zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju  

KLASA : 350-01/19-01/160 

URBROJ: 2144/01-03/01-20-18  

Labin,  03. veljače 2020.  god. 

 

GRAD LABIN, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata 

gradnju  (Nositelji izrade Plana) 

i 

PLAN 21 d.o.o. Rijeka, Prolaz M.K. Kozulić 4, (Stručni izrađivač) 

 

sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13., 65/17.,  

114/18 i 39/19) pripremili su: 

 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI 
O PRIJEDLOGU  

IV. Izmjenama Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike 

(u nastavku: Prijedlog Plana) 

 

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13., 65/17., 

114/18, i 39/19,) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina  KLASA  022-05/19-01/2-347 , 

URBROJ: 2144/01-01-19-1   od  17. prosinca 2019. godine, Grad Labin, Upravni odjel za 

prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju, kao Nositelj izrade  objavio 

je javnu raspravu o Prijedlogu Plana. 

Prethodno navedenim Zaključkom Gradonačelnika utvrđen je: 

1. Prijedlog Plana koji se daje na javnu raspravu, 

2. Način provođenja  javne rasprave. 

 

Javna rasprava objavljena: 23. prosinca 2019. godine  

Javna rasprava održana:  od 07. siječnja 2020. godine do 16. siječnja 2020. godine                                      

Javno izlaganje održano: 09. siječnja 2020. godine 

 

1. OBJAVA JAVNE RASPRAVE 

Obavijest o održavanju i načinu organiziranja javne rasprave objavljena je u dnevnom tisku 

(Glas Istre) dana 27. prosinca 2019. godine, na mrežnim stranicama Grada Labina  

www.labin.hr dana 23. prosinca 2019. godine, na službenim Internet stranicama Ministarstva 

graditeljstva i prostornog uređenja www.mgipu.hr  dana 24. prosinca 2019. godine te 

oglasnoj ploči Grada Labina, Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i 

izdavanje akata za gradnju. 

 

Za vrijeme trajanja javne rasprave o Prijedlogu Plana isti je bio izložen na javni uvid u 

ulaznom holu upravne zgrade Grada Labina, Titov trg 11, Labin, radnim danom u vremenu 

http://www.labin.hr/
http://www.mgipu.hr/
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od 900 do 1400 sati. Osim navedenoga javni uvid je bio omogućen i na službenim mrežnim 

stranicama Grada Labina  www.labin.hr.  

Na navedenim je mrežnim stranicama omogućeno pregledavanje cjelovitog Prijedloga Plana 

za javnu raspravu, što podrazumijeva Odredbe za provedbu, Grafičke priloge, Obrazloženje i 

Sažetak za javnost. 

Za vrijeme trajanja javne rasprave organizirano je jedno javno izlaganje 09. siječnja 2020. 

godine s početkom u 17,00 sati u Velikoj vijećnici u upravnoj zgradi Grada Labina, Titov trg 

11, 52220 Labin. Svi sudionici koji su prisustvovali javnom izlaganju upućeni su da nakon 

izlaganja upute primjedbe pisanim putem. 

Sve prethodno navedene obavijesti vezane uz objavu javne rasprave date su u privitku i čine 

sastavni dio ovog Izvješća. 

 

2. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM 

OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI 

Na sudjelovanje u javnoj raspravi posebnom obavijesti o javnoj raspravi KLASA   350-01/19-

01/160, URBROJ: 2144/01-03/01-19-16 od 30. prosinca 2019. godine pozvani su slijedeći 

sudionici: 

1. MUP - Policijska uprava Istarska - Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne 

zaštite, Trg Republike 1, 52100 Pula  

2. Ministarstvo državne imovine, Dežmanova 20, Zagreb,  

3. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Ulica grada 

Vukovara 78, 10000 Zagreb  

4. Istarska županija - Zavod za prostorno uređenje Riva 8, 52100 Pula,  

5. Istarska županija - Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, 52100 Pula,  

6. Hrvatske šume, Uprava šuma, Podružnica Buzet, Naselje Goričica 2, 52420 Buzet, 

7. Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za 

strateško planiranje i razvoj i studije, Odjel za strateško planiranje i razvoj, Vončinina 

3, 10000 Zagreb,  

8. MO Labin Kature putem predsjednice Danijele Vlačić. 

Preslik posebne obavijesti o javnoj raspravi dat je u privitku i čini sastavni dio ovog Izvješća. 

 

3. Popis sudionika – javno pravna tijela koji su dali suglasnost, pozitivna mišljenja 

odnosno nemaju primjedbi na prijedlog plana 

 MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Rijeka – 

Služba civilne zaštite Pazin – Odjel inspekcije – Mišljenje Broj: 511-08-19/1-51/8-

09.J.G.  od 08. siječnja 2020. godine, 

 Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Istarske županije - Mišljenje 

KLASA: 350-03/19-02/46, URBROJ: 2163/1-20-01/7-20-04 od 08. siječnja 2020. 

godine, 

 Istarska županija – Upravni odjel za održivi razvoj – očitovanje KLASA: 350-

01/19-01/66, URBROJ: 2163/1-08-02/6-20-05 od  14. siječnja 2020. godine, 

 MINISTASRTVO DRŽAVNE IMOVINE – Mišljenje KLASA: 940-01/19-03/5824, 

URBROJ: 536-03-02-03/03-20-04 od 14. siječnja 2020. godine 

 

4. Primjedbe sudionika u javnoj raspravi  

Tijekom javne rasprave pristigla je samo jedna primjedba i to primjedba Grada Labina 

KLASA: 350-01/20-01/22 od 16. siječnja 2020. godine koja je prihvaćena.  

 

5. Van roka za podnošenje primjedbi nije zaprimljena niti jedna primjedba. 

http://www.labin.hr/












 

IV. IZMJENE I DOPUNE UPU-a LABINA I PRESIKE - OBJAVA JAVNE RASPRAVE SLUŽBENE STRANICE GRADA LABINA 

Link: http://www.labin.hr/23122019-objava-javne-rasprave-o-prijedlogu-iv-izmjena-i-dopuna-urbanistickog-plana-uredenja-labina-i-presike 

 

 

http://www.labin.hr/23122019-objava-javne-rasprave-o-prijedlogu-iv-izmjena-i-dopuna-urbanistickog-plana-uredenja-labina-i-presike


OBJAVA JAVNE RASPRAVE – IV. IZMJENE I DOPUNE UPU-a LABINA I PRESIKE 
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ZAPISNIK 
 
sa javnog izlaganja o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i 
Presike, održanog dana  09. siječnja 2020. godine  u prostorijama Velike viječnice u upravnoj 
zgradi Grada Labina.  
Prijedlog Plana izradila je tvrtka Plan 21 d.o.o. Rijeka, Bojan Bilić, dipl.ing.arh., ovlašteni 
arhitekt-urbanist,–odgovorni voditelj plana 
 
Početak: 17 sati 
 
PRISUTNI: 
Od strane Grada Labina: 

1. Anamarija Lukšić, dipl. ing. građ.– Pročelnica  Upravnog odjela za prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju  

2. Irina Belušić Maggi', dipl.ing.arh. Savjetnica za prostorno planiranje Upravnog 
odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju  

3. Marina Poldrugo – administrativni referent u Upravnom odjelu za prostorno 
uređenje zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju 

Od strane  garađana:   6  građana - popis  prisutnih prilog je ovom zapisniku. 
 
Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju – gđa. 
Anamarija Lukšić dipl. ing. građ.:  
Pozdravljam sve prisutne. Ukratko ću objasniti koji su razlozi zašto se pristupilo izradi ovih 
IV. izmjena i dopuna UPU Labina i Presike. Naime radi se o izmjenama u zoni koja se nalazi 
na sjevernom ulazu u Labin gdje je planirana izgradnja benzinske stanice uz državnu cestu 
D66 i to  izmjena u dijelu Odredbi za provedbu Plana, dok se grafički dio Plana ne mijenja. 
Člankom 142.a. Odredbi za provedbu Plana utvrđeni su uvjeti pod kojima se na predviđenoj 
lokaciji može izgraditi benzinska stanica.  Predloženim izmjenama navedenog članka se 
umjesto maksimalne izgrađenosti  koja je definirana površinom od 150 m2, predviđa 
ograničenje izgrađenosti kroz koeficijent izgrađenosti od 30% površine građevne čestice, 
redefinira se udaljenost nadstrešnice u odnosu na granicu građevne čestice prema državnoj 
cesti D66 te postotak zelenih površina unutar građevne čestice koji se određuje  u veličini od 
20% površine građevne čestice. Naime  kako je važećim Planom  maksimalna izgrađenost 
definirana u m2, a veličina građevne čestice je određena kroz maksimalnu površinu od 3500 
m2 tada u provedbi može doći do nesrazmjera  izgrađenosti i veličine građevne čestice. 
Stoga je predloženi maksimalni koeficijent izgrađenosti izražen u postotku  u odnosu na 
površinu građevne čestice.   
Javna rasprava traje zaključno do 16. siječnja 2020. godine i do tada se mogu predati 
primjedbe bilo neposrednu u Pisarnicu Grada Labina bilo poštom na adresu koja je 
objavljena u tekstu objave javne rasprave.  
 
Nakon kratkog uvoda daje riječ prisutnima uz zamolbu da kod prijave za raspravu kažu svoje 
ime I prezime radi unosa podataka u zapisnik. 
 
Pitanja i primjedbi u svezi sa predloženim Izmjenama I dopunama UPU-a Labina i Presike 
nije bilo. 

 
Anamarija Lukšić -  zaključila je raspravu  
 
Javna rasprava završila je u 17 sati i 20 min. 
 
Zapisnik sastavila: 
Marina Poldrugo 
















