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P R O M E M O R I J A 

 

sa sastanka Gradonačelnika Grada Labina sa zamjenicima i predsjednika vijeća mjesnih 

odbora na području Grada Labina,  održanog 09. ožujka 2018. u prostorijama Grada Labina, 

Titov trg 11 – sala za sastanke na I. katu 

 

Sastanku je sazvao Gradonačelnik Grada Labina. 

Nazočni sastanku: Valter Glavičić, Gradonačelnik 

                              Federika Mohorović Čekada, zamjenica Gradonačelnika 

                              Zoran Rajković, zamjenik Gradonačelnika 

                              Daniela Vlačić, predsjednica VMO LABIN KATURE 

                              Alenka Verbanac, predsjednica VMO LABIN GORNJI 

                              Elvis Diminić, predsjednik VMO KAPELICA 

                              Lari Zahtila, predstavnik VMO VINEŽ 

                              Helena Derosi, predsjednica VMO RIPENDA 

                              Miljenko Miškulin, predsjednik VMO RABAC 

                              Donald Blašković, pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti 

                              Jasmina Milanović Ružić, pročelnica Upravnog odjela za poslove    

                              Gradonačelnika i Gradskog vijeća. 

Odsutan:                Darijan Čekada, predsjednik VMO LABIN DONJI. 

Tema:                  Rasprava o aktualnom stanju i problemima s kojima se suočavaju mjesni  
                            odbori na području Grada Labina, te analiza dosadašnjeg rada predsjednika  
                           i vijeća mjesnih odbora. 

 



Osnovna poruka sa sastanka je zalaganje za transparentan i odgovoran rad mjesnih 
odbora na području Grada Labina.  

 
 

Potrebno je potaknuti kvalitetniji rad predsjednika i vijeća mjesnih odbora, bolju komunikaciju 

predsjednika vijeća s upravnim tijelima Grada, te u tu svrhu na svakoj sjednici vijeća mjesnih 

odbora trebaju biti nazočni predstavnici Grada i zapisničar. Pozivi za sjednicu vijeća i svi akti 

vijeća se moraju objavljivati na web stranici Grada. 

               

Predsjednici mjesnih odbora Ripenda, Kapelica i Rabac ističu problem prostora za održavanje 

sjednica vijeća i primanje građana: 

- utvrđuje se mogućnost korištenja prostorija Gradske uprave (Velika vijećnica u  

prizemlju zgrade i sala za sastanke na I. katu) uz prethodnu najavu i rezervaciju. 

 

Predsjednica Mjesnog odbora Labin Kature ističe problem oko pripremanja dokumentacije za 

prijave na raspisane natječaje nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. 

- utvrđuje se mogućnost korištenja usluga LAG-a „Istočna Istra“ i FLAG-a. 

 

Svi predsjednici mjesnih odbora ukazuju na potrebu od strane Upravnog odjela za proračun, 

financije i društvene djelatnosti izrade vodića kako koristiti sredstva osigurana u Proračunu 

Grada za mjesne odbore i izraditi financijski plan prihoda i rashoda programa (7.000,00 kuna).                      

 

Nesporno je utvrđeno da su mjesni odbori oblik neposrednog sudjelovanja građana u 

odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad 

građana, da će se mjesne odbore od samog početka aktivno uključiti u proces izrade i 

donošenja proračuna Grada za iduću proračunsku godinu putem provedbe konzultacija u 

svrhu transparentnog raspolaganja proračunskim sredstvima i uključivanja što većeg broja 

građana Grada Labina u ovaj proces. 

 

Putem mjesnih odbora  provoditi će se i izobrazno-informativne aktivnosti na povećanju 

kvalitete sustava za gospodarenje otpadom (Plan gospodarenja otpadom za područje Grada 

Labina i općina Raša, Kršan, Sveta Nedelja i Pićan – „Službene novine Grada Labina“, broj 

1/2018.). 

                              GRADONAČELNIK 
 
                                                                                                         v. r.   Valter Glavičić                   
 

 


