ZAPISNIK
sa 1. konstituirajuće sjednice Vijeća Mjesnog odbora RABAC, održane 14. lipnja 2016.
godine u prostorijama Velike vijećnice Grada Labina, Titov trg 11, sa početkom u 20,00 sati.
Na temelju članka 35. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 2/12. i 3/16.), sjednicu je sazvao
Gradonačelnik Grada Labina sa dostavljenim dnevnim redom.
Radi utvrđivanja prisutnosti i kvoruma, vrši se prozivanje izabranih članova za Vijeće
Mjesnog odbora.
Jasmina Milanović Ružić, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog
vijeća, proziva izabrane članove Vijeća Mjesnog odbora, nakon čega izvještava da se
sjednici odazvalo 5 članova od ukupno 5 članova izabranih na izborima održanim 22. svibnja
2016. godine, pa radnje oko konstituiranja Vijeća mogu valjano započeti. Čita Rezultate
glasovanja sa izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora RABAC Gradskog izbornog
povjerenstva oznake Klasa: 013-01/16-01/2 od 22. svibnja 2016. godine.
Tulio Demetlika, Gradonačelnik Grada Labina, čestita svim kandidatima na izboru za člana
Vijeća Mjesnog odbora RABAC i želi im puno uspjeha u njihovom radu na dobrobit lokalne
zajednice.
Na temelju članka 35. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 2/12. i 3/16.), sjednicom predsjedava do
izbora predsjednika Vijeća, najstariji član Vijeća Remiđo Smoković, koji čita slijedeći dnevni
red:
DNEVNI RED
1. Donošenje Rješenja o verifikaciji mandata članova Vijeća Mjesnog odbora RABAC
2. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika Vijeća Mjesnog odbora RABAC.
AD. 1.
Predsjedatelj sjednice Remiđo Smoković, predlaže da se donese Rješenje o
mandata članova Vijeća, kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.

verifikaciji

(IDS – HSU – HNS)
(KLGB MO RABAC)
(KLGB MO RABAC)
(IDS – HSU – HNS)
(KLGB MO RABAC)

HELENA HRVATIN
ALEKSANDAR ILIJEVIĆ
MILJENKO MIŠKULIN
SMILJAN POPOV
REMIĐO SMOKOVIĆ
AD. 2.

Predsjedatelj sjednice Remiđo Smoković čita članak 62. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, kako slijedi:
„Vijeće mjesnog odbora iz svoga sastava većinom glasova svih članova vijeća bira
predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine“.
Predsjedatelj sjednice Remiđo Smoković poziva članove Vijeća da istaknu prijedlog za izbor
predsjednika Vijeća.
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Aleksandar Ilijević, član Vijeća, predlaže Miljenka Miškulina za predsjednika Vijeća.
Smiljan Popov, član Vijeća, predlaže Remiđa Smokovića za predsjednika Vijeća.
Predsjedatelj sjednice Remiđo Smoković konstatira da su istaknuta dva prijedloga za izbor
predsjednika Vijeća u osobi Miljenko Miškulin i u osobi Remiđo Smoković i daje prijedlog da
se Miljenko Miškulin izabere za predsjednika Vijeća Mjesnog odbora RABAC, na glasovanje.
GLASOVANJEM: 4 glasa „ZA“, 1 glas „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“ .
Predsjedatelj sjednice Remiđo Smoković utvrđuje da je Vijeće sa 4 glasa „ZA“, 1 glasom
„PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“ donijelo Rješenje o izboru MILJENKA MIŠKULIN za
predsjednika Vijeća Mjesnog odbora RABAC. Proglašava da je izborom Predsjednika Vijeća,
Vijeće Mjesnog odbora RABAC konstituirano i čestita Miljenku Miškulinu na izboru.
Miljenko Miškulin, predsjednik Vijeća, zahvaljuje članovima VIjeća na izboru, čestita svim
članovima Vijeća na izboru i kaže kako očekuje dobru zajedničku suradnju u odlučivanju o
lokalnim potrebama od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana sa
područja ovog Mjesnog odbora. Ističe nekoliko bitnih točaka za koje traži da se riješe čim
hitnije, odmah, promptno, i to:
1. Da se utvrdi datum primopredaje i sastavi Zapisnik o primopredaji u prisustvu
ovlaštenog predstavnika iz Gradske uprave Grada Labina
2. Da se rješi status Škole u Rapcu tj. da se učini sve da ta škola ostane otvorena i dalje
za Rabačku djecu od 1-4 razreda, te da se nakon završene nastave adekvatno rješi
prijevoz (transfer) te djece u Matičnu Školu u Labinu u produženi boravak dok roditelji
te djece ne dođu po njih
3. Da se adekvatno/primjereno rješi tzv. središnji prostor između Ambulante i Banke u
Rapcu, naime taj dio je izuzetno derutan, neodržavan, prokišnjava i predstavlja ruglo
u centru Rapca
4. Da se nađe adekvatniji prostor za rad Mjesnog odbora Rabac koji će građanima
Rapca biti pri ruci u svako doba, gdje će se moći promptno i transparentno oglašavati
sve bitnije obavijesti za građane Rapca, gdje će se građani Rapca osjećati ugodno i
gdje će rado dolaziti.
Tulio Demetlika, Gradonačelnik Grada Labina, odgovara:
1. Datum primopredaje će se utvrditi odmah nakon što se prethodno izradi Izvješće od
strane Upravnog odjela za komunalne djelatnosti o svemu učinjenom za Rabac
2. Ostanak Škole u Rapcu nije upitan, a transfer djece u Matičnu školu u Labinu u
produženi boravak će se rješiti nakon što se prethodno utvrdi broj djece/učenika koji
će koristi produženi boravak u Školi u Labinu
3. Prihvaća da se radi o izuzetno derutnom, devastiranom i neodržavanom prostoru, da
su nadležne službe u Gradu Labinu više puta pokušavale stupiti u kontakt s
vlasnicima toga prostora, jer prostor nije u vlasništvu Grada, da taj bitan, središnji
prostor u samom centru Rapca urede, ali do sada su svi pokušaji završavali
bezuspješno. Prihvaća obvezu uređenja prostora ispred Ambulante i Banke odnosno
pristup na stepenište sa „gornje“ strane.
4. Sada Mjesni odbor Rabac za svoj rad koristi prostor Kluba umirovljenika, isto kao što
to čini i većina drugih mjesnih odbora na području Grada, no prihvaća sugestiju da se
u nadležnom Upravnom odjelu Grada Labina (Upravni odjel za komunalne
djelatnosti) izvidi mogućnost da se za potrebe rada Mjesnog odbora Rabac pronađe
neki drugi adekvatniji prostor koji će ujedno biti i na prihvatljivijoj lokaciji.
Miljenko Miškulin, predsjednik Vijeća utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te zaključuje
sjednicu u 21,10 sati.
PREDSJEDATELJ
Remiđo Smoković,v.r.
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PREDSJEDNIK
Miljenko Miškulin,v.r.
ZAPISNIK VODILA
Jasmina Milanović Ružić,v.r.
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