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IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 
U POSTUPKU DONOŠENJA 

Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 
rudina na području Grada Labina 

 
NOSITELJ IZRADE IZVJEŠĆA:  

Grad Labin, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju 
 

Labin, 15. studenog 2022. 
 

Naziv akta za koji je provedeno 
savjetovanje s javnošću  

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za 

uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na 

području Grada Labina 

 

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta / provedbu savjetovanja  

Grad Labin, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu 
okoliša i izdavanje akata za gradnju 

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

Predloženom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere i 
mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, 
te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu. 
Odredbom čl. 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 
(NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) propisano je da 
gradsko vijeće propisuje potrebne agrotehničke mjere u 
slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo 
štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju 
sukladno Pravilniku o agrotehničkim mjerama. Nadalje, 
odredbom čl. 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 
propisano je da gradsko vijeće propisuje mjere za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina. Obzirom 
da je dana 28.05.2022. godine stupio na snagu Zakon o 
izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu (NN 57/22) te je 19.02.2019. godine donesen i 
novi Pravilnik o agrotehničkim mjerama (NN 22/19), 
pristupilo se usklađivanju postojeće Odluke o 
agrotehničkim mjerama sa novom pravnom regulativom.  

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

 

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

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno je 
putem internetske stranice Grada Labina u razdoblju od 
14. listopada 2022. do 14. studenog 2022. godine. 

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

U razdoblju provedbe savjetovanja nisu zaprimljena 
mišljenja i prijedlozi. 

Troškovi provedenog savjetovanja 

Provedba savjetovanja nije iziskivala dodatna  
financijska sredstva 

 

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

