IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU
U POSTUPKU DONOŠENJA
ODLUKE O DAVANJU NA KORIŠTENJE NUŽNIH SMJEŠTAJA NA PODRUČJU
GRADA LABINA
Nositelj izrade izvješća:
GRAD LABIN, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I
UPRAVLJANJE IMOVINOM
Labin, 24. veljače 2020.
Naziv akta za koji je provedeno
savjetovanje s javnošću

ODLUKA O DAVANJU NA KORIŠTENJE NUŽNIH
SMJEŠTAJA NA PODRUČJU GRADA LABINA

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta /
provedbu savjetovanja

Grad Labin, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i
upravljanje imovinom
Pravni temelj donošenja akta je članak 35. stavak 2.
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima gdje je
određeno da ovlasti za raspolaganje, upravljanje i
korištenje stvarima u vlasništvu jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave imaju tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave određena
propisom o ustrojstvu lokalne i područne (regionalne)
samouprave, osim ako posebnim zakonom nije drukčije
određeno.
Člankom 31. točkom 4. Statuta Grada Labina propisano
je da Gradsko vijeće donosi odluke i druge opće akte
kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga
Grada.

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se
njime žele postići uz sažetak ključnih
pitanja

Odlukom o davanju na korištenje nužnih smještaja na
području Grada Labina nastoji se zaštiti najugroženija
socijalna kategorija građana, kako bi im se osigurali
minimalni stambeni uvjeti, te kako im ne bi prijetilo
beskućništvo.
Grad Labin upravlja i raspolaže sa prostorima na adresi
Katuri 17, Labin, koji se dodjeljuju sukladno odredbama
ove Odluke.
Ovom Odlukom predlaže se sklapanje ugovora o
korištenju nužnog smještaja u pravilu na dvije godine,
umjesto na jednu godinu, budući se korisnici kojima je
dodijeljen nužni smještaj, u istom zadržavaju znatno dulje
od jedne godine, budući da ne mogu samostalno riješiti
stambeno pitanje jer im se socijalne prilike u navedenom
razdoblju znatnije ne promjene.
Izmijenjene su odredbe članka 3. Odluke u pogledu
mjesečnih primanja korisnika i članova kućanstva na
način da su povećani iznosi mjesečnih primanja, obzirom
na generalni rast prosječne plaće i troškova života na
području Republike Hrvatske.
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Također, ovom Odlukom omogućava se korisnicima koji
ne udovoljavaju uvjetima za korištenje nužnog smještaja
iz članka 3. Odluke, na dan stupanja na snagu Odluke i
u trenutku ispitivanja osnove za produženje ugovora, da
se usklade s odlukom u roku od dvije godine od stupanja
na snagu Odluke odnosno od produženja ugovora o
korištenju nužnog smještaja, jer im se u protivnom neće
omogućiti daljnje korištenje nužnog smještaja.

Objava dokumenata za savjetovanje

http://www.labin.hr/otvorena-savjetovanja

Razdoblje provedbe savjetovanja

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno je
putem internetske stranice Grada Labina u razdoblju od
24. siječnja 2020. do 23. veljače 2020. godine.

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih
mišljenja i prijedloga s obrazloženjem
razloga za neprihvaćanje

U razdoblju provedbe savjetovanja nema zaprimljenih
mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti.

Troškovi provedenog savjetovanja

Provedba savjetovanja nije iziskivala dodatna
financijska sredstva
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