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PREDMET:  Odgovor na vijećničko pitanje, daje se  
                       
 Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Silvano Vlačić (KLGB nositelj Silvano Vlačić) je 
na 9. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 27. veljače 2018. godine 
postavio vijećničko pitanje u ime kluba vijećnika KLGB nositelj Silvano Vlačić i pita za način 
rada mjesnih odbora na području Grada Labina, da li Gradska uprava redovno zaprima 
zapisnike sa sastanaka/sjednica vijeća mjesnih odbora, da li je Gradonačelnik upoznat s 
radom i djelovanjem mjesnih odbora, njihovim temama i raspravama, zahtjeva da se uvede 
obveza dostave zapisnika sa sastanaka mjesnih odbora u elektroničkom obliku i objavljivanje 
istih na web stranicama Grada Labina, sve u svrhu poboljšanja komunikacije sa građanima 
ODGOVOR: 
 

Poštovani,  
 

Mjesni odbori na području Grada Labina osnovani su Statutom Grada Labina („Službene 
novine Grada Labina“, broj 9/09, 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18.) radi ostvarivanja 
prava na neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od 
neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Tijela mjesnog odbora su Vijeće 
mjesnog odbora i Predsjednik Vijeća mjesnog odbora. Članove vijeća mjesnog odbora biraju 
građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo neposredno tajnim glasovanjem 
na način i po postupku propisanim odredbama zakona kojima se uređuje izbor članova 
predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, dok predsjednika vijeća mjesnog odbora 
bira vijeće mjesnog odbora iz redova svojih članova većinom glasova svih članova vijeća, na 
vrijeme od četiri godine. Sukladno propisanim Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih odbora 
na području Grada Labina («Službene novine Grada Labina» broj 2/12. i 3/16.), Gradsko vijeće 
Grada Labina svake 4 godine donosi odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih 
odbora na području Grada Labina. Izbori za članove vijeća mjesnih odbora u mandatu 2016. 
– 2020. održani su 22. svibnja  2016. godine, dok su u periodu od 14. lipnja do 24. lipnja 2016. 
godine odrađene konstituirajuće sjednice i izabrani predsjednici vijeća mjesnih odbora: Darijan  
Čekada (MO LABIN DONJI), Daniela Vlačić (MO KATURE), Valter Glavičić/Alenka Verbanac 
 
 
 

 



  

 
 (izabrana 26.5.2017.) (MO LABIN GORNJI), Elvis Diminić (MO KAPELICA), Bojan Batelić 
(MO VINEŽ), Helena Derosi (MO RIPENDA), Miljenko Miškulin (MO RABAC). Gradonačelnik 
Grada Labina održao je 9. ožujka 2018. godine sastanak sa svim predsjednicima mjesnih 
odbora na području Grada Labina i dogovorio budući način rada u cilju što veće 
transparentnosti i odgovornosti, te što većeg uključivanja građana kako u proces izrade i 
donošenja godišnjeg proračuna, tako i u donošenje ostalih odluka od interesa za lokalnu 
sredinu ostvarujući tako pravo građana na aktivno sudjelovanje u političkom procesu. 
 
 
 

   
S  poštovanjem, 

 
GRADONAČELNIK 

                                                                                                     
Valter Glavičić,v.r. 

 
 
 
Izradila: Jasmina Milanović Ružić,v.r. 


