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 Poštovani, 
 
 temeljem članka 51. stavka 3. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, 
broj 9/90., 9/10. – lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), 
prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Labina utvrđeni prijedlog Odluke o donošenju Strategije 
i plana 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 fondove Aleka Dragojevića. 
 
 
 
 

GRADONAČELNIK 
 

 Valter Glavičić, v.r. 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Gradsko vijeće 
2. Arhiva 

 
 
 

 
 
 
            

                                              



            PRIJEDLOG 
 
REPUBLIKA HRVATSKA                                                                   
ISTARSKA  ŽUPANIJA                                                                                 

GRAD LABIN 
Gradsko vijeće 
KLASA: 021-05/21-01/ 
URBROJ: 2144/01-01-21-1 
Labin, ____________2021. 
 
 

Na temelju Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja („Narodne 
novine“ broj 127/19.), Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj 
za razdoblje do 2040. s pogledom na 2070. godinu („Narodne novine“ broj 46/20.), članka 

35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 
60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 
19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i  članka 31. Statuta Grada Labina („Službene 

novine Grada Labina“  broj 09/09. i 9/10.- lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19 – 
pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici održanoj 
_______________, donijelo je 
 

ODLUKU 
o donošenju Strategije i plana prilagodbe 

klimatskim promjenama Grada Labina  
 
 

                                                                 Članak 1. 
 

Donosi se Strategija i plan prilagodbe klimatskim promjenama Grada Labina (u daljnjem 
tekstu: Strategija). 
 

    Članak 2. 
 
Tekst Strategije  nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 
 

Članak 3. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada 
Labina”. 
 

                                                                          
                                                   PREDSJEDNICA 

                        Gradskog vijeća 

                                                                                                               Eni Modrušan 

 

 

 

 

 

 



O B R A Z L O Ž E N J E 

 

1. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE OVE ODLUKE  

• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 
60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 
19/13., 137/15., 123/17.,98/19. i 144/20.)  

• Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - lektorirani 

tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst, 2/20., 1/21.) 

• Odluka o davanju prethodne suglasnosti za postupak donošenja Strategije s planom 
prilagodbe klimatskim promjenama Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ 
broj 8/19.).  

• Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 
2040. s pogledom na 2070. godinu („Narodne novine“ broj 46/20.)  

 
 

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVOM ODLUKOM  

Grad Labin je u rujnu 2015. godine započeo s provedbom Life SEC Adapt projekta, 
sufinanciranom iz LIFE programa Europske unije u partnerstvu s gradovima iz Istre ( Buzet, 
Pazin, Poreč, Pula i Rovinj), Istarskom županijom, te partnerima iz Italije, Španjolske i Grčke. 
Cilj projekta je doprinijeti prilagodbi lokalnih zajednica klimatskim promjenama i olakšati 
prijelaz na nisko ugljično gospodarstvo. Jedan od rezultata projekta je i izrada Strategije i plana 
prilagodbe klimatskom promjenama s integriranim mjerama SEAP-a (Akcijskog plana 
energetski održivog razvitka). Gradonačelnik je potpisao pristupnicu novoj inicijativi Europske 
komisije „The New Integrated Covenant of Mayors for Climate and Energy“ (Sporazum 
gradonačelnika za klimu i energiju), a među čijim obvezama je i izrada SECAP-a, dokumenta 
koji objedinjuje SEAP te Strategiju i plan prilagodbe klimatskim promjenama čijim mjerama se 
doprinosi smanjenju emisije CO2 te povećava otpornost utjecaju klimatskih promjena. 
Procjenom rizika i ranjivosti od utjecaja klimatskim promjenama identificirana su područja i 
sektori u kojima se preporuča provedba mjera prilagodbe, a u suradnji s vanjskim stručnjacima, 
strategija i mjere su predloženi za sektore vodnog gospodarstva, poljoprivrede, šumarstva, 
zdravstva, prostornog planiranja, bioraznolikosti i turizma. Mjere prilagodbe klimatskim 
promjenama za grad Labin usklađene su sa Strategijom prilagodbe klimatskim promjenama u 
Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu („Narodne 
novine“ broj 46/20.), 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.  

Strategija s planom prilagodbe klimatskim promjenama Grada Labina upućena je na javno 
savjetovanje u periodu od 30. srpnja do 30. kolovoza 2021. godine  te se po provedenom 
postupku, dostavlja predstavničkom tijelu na usvajanje, kako bi provedba mjera iz dokumenta 
mogla započeti. 

Slijedom svega navedenog predlaže se donošenje ove Odluke o donošenju Strategije i plana 
prilagodbe klimatskim promjenama Grada Labina.  

 

3. PROCJENA POTREBNIH FINACIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU ODLUKE  

Izrada dokumenta iz ove Odluke financirana je iz Proračuna Grada Labina i LIFE programa 
Europske unije, a mjere definirane ovom Odlukom financirat će se iz Proračuna Grada Labina 
te iz ostalih programa Europske unije iz područja klime i energije. 
 

GRADONAČELNIK 

Valter Glavičić, v.r. 

Izradio: pročelnik Alek Dragojević, v.r.    


