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Z A P I S N I K 
 
sa 16. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina, održane 12. rujna 2018. godine u 
prostorijama Grada Labina, Titov trg 11 – Velika vijećnica sa početkom u 10,00 sati. 
 
Sjednicu je otvorila Eni Modrušan, predsjednica Gradskog vijeća koja je sjednici i 
predsjedavala. Pozdravlja sve prisutne i daje riječ Jasmini Milanović Ružić, v.d. pročelnici 
Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove, da izvrši 
prozivku vijećnika Gradskog vijeća Grada Labina. 
Jasmina Milanović Ružić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, 
Gradskog vijeća i opće poslove, prozivkom vijećnika Gradskog vijeća Grada Labina utvrđuje 
da sjednici Vijeća od ukupno 17 vijećnika u 10,00 sati  prisustvuje njih 12 vijećnika i to: Neel 
Blaes Rocco (SDP), Nenad Boršić (HDZ), Renata Kiršić (IDS-HNS-HSU), Đulijano Kos (IDS – 
HNS – HSU), Darko Martinović (KLGB nositelja Silvana Vlačića), Alda Miletić (IDS-HNS-HSU),  
Eni Modrušan (IDS-HNS-HSU), Daniel Mohorović (SDP), Ivan Peršić (IDS-HNS-HSU), Vesna 
Šćira Knapić (IDS-HNS-HSU), Silvano Vlačić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić)  i Alenka 
Verbanac (IDS-HNS-HSU).  
Vijećnik Željko Ernečić (SDP) pristupio je sjednici u 10,10 sati, a vijećnik Ervin Mešanović (IDS-
HNS-HSU) u 10,25 sati, te Vijeće nastavlja rad sa 14 vijećnika. 
 
Vijećnici Jasminka Radolović (KLGB nositeljica: Nevina Miškulin), Tanja Pejić (KLGB nositelja 
Silvana Vlačića) i Dean Milevoj (IDS-HNS-HSU)  opravdali su svoj izostanak sa sjednice. 
 
Pored vijećnika Gradskog vijeća sjednici su prisustvovali: Valter Glavičić, Gradonačelnik 
Grada Labina, Federika Mohorović Čekada, zamjenica Gradonačelnika, Zoran Rajković, 
zamjenik Gradonačelnika, Jasmina Milanović Ružić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za 
poslove  Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove, Anamarija Lukšić, pročelnica 
Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju,  Marija 
Kadoić Balaško, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije, Donald Blašković, 
pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom, Borjan 
Batagelj, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Loredana Ružić Modrušan, viša 
savjetnica za kulturu, informiranje i odnose s javnošću,  Dino Škopac, direktor TD Vodovod 
Labin d.o.o. Labin, Alen Golja, direktor TD 1. MAJ d.o.o. Labin, Dolores Sorić, direktorica TD 
LABIN STAN d.o.o. Labin, Dalibor Zupičić, direktor TD LABIN 2000 d.o.o. Labin,  Silvia 
Fiamengo, ravnateljica Gradske knjižnice Labin, Siniša Verbanac, tajnik Sportske zajednice 
Grada Labina, Tanja Škopac, Katarina Šoštarić Perković, Branko Biočić, Robi Selan, Roberto 
Matković - predstavnici tiska, Silvana Fable, Kristijan Išić, Radio Labin, predstavnici medija.  
 
Predsjednica Vijeća Eni Modrušan, konstatira da prema izvršenoj prozivci Vijeće ima potreban 
kvorum  pa može punovažno raspravljati i odlučivati. Pozdravlja sve prisutne, kao i slušatelje 
Radio Labina i otvara Aktualni sat. 
 
Aktualni sat  
 
Daniel Mohorović (SDP) pita: 
„Planira li Grad Labin pokrenuti inicijativu za osnivanje Turističke zajednice Labinštine sa 
sjedištem u Labinu? 
 

Obrazloženje 
U Studiji prihvatnih kapaciteta turizma Grada Labina piše: ''Područje grada Labina uključujući 
i područje općina Raša, Sveta Nedjelja, Kršan i Pićan kao sastavnih dijelova mikroregije 
Labinštine čini jasno definiranu cjelinu s gradom Labinom kao njenim središtem. Među ostalim 
naseljima se s turističkog stanovišta izdvaja samo Rabac kao jedino značajno turističko 
odredište s razvijenim kupališnim turizmom. U ostalim dijelovima Labinštine ne postoji nijedno 
naselje koje bi moglo predstavljati središte neke posebne turističke cjeline višeg reda u njima 
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nema niti mnogo osnovnih turističkih smještajnih kapaciteta. (Studija prihvatnih kapaciteta 
turizma Grada Labina, str. 70.) 
Izrađivači Studije predlažu da razmislimo ''da se umjesto posebnog funkcioniranja turističkih 
zajednica grada Labina i općina Raša i Kršan te pridruživanja područja općina Sveta Nedjelja 
i Pićan turističkoj zajednici Središnje Istre sa centrom u Pazinu razmisli o jedinstvenoj 
turističkoj zajednici koja bi obuhvatila cijeli prostor Labinštine. Takav oblik organiziranja 
omogućava postojeći zakon o turističkim zajednicama, a uključuje formiranje turističke 
zajednice područja, koju su uspjehom provele mnoge druge mikroregije Hrvatske s izraženim 
identitetom poput otoka Krka, Makarske rivijere ili Baranje.'' (Studija prihvatnih kapaciteta 
turizma Grada Labina, str. 71.) 
Prema  članku 41.  Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 
152/08) turistička zajednica područja je pravni slijednik turističkih zajednica općina, gradova ili 
mjesta koje prestaju njezinim osnivanjem. Inicijativu za osnivanje turističke zajednice područja 
mogu dati gradonačelnici ili općinski načelnici,  mjesni odbori, kao i već osnovane turističke 
zajednice općina, gradova ili mjesta i turističke zajednice županija.“ 
  
Vijećnik je pitanje postavio u pisanom obliku elektroničkim putem. 
Pitanje se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
Valter Glavičić, Gradonačelnik, odgovara da se slaže da Labinština tj. i Grad Labin i općine 
Labinštine imaju turistički potencijal ali točno je i da se svaka turistička zajednica osniva na 
području pojedine jedinice lokalne samouprave i Grad Labin ne može jednu takvu odluku 
donijeti samostalno, već se s takvim prijedlogom moraju složiti i gradsko i sva općinska vijeća, 
te će se u tom pravcu razgovarati na jednoj od slijedećih koordinacija Gradonačelnika sa 
načelnicima općina Labinštine. 
 
Neel Rocco (SDP) pita: 

„5.2.2018. desio se incident na pumpnoj stanici izvora Fonte Gaia. Prilikom obilaska 
postrojenja, djelatnik u smjeni je osjetio intenzivno prisustvo klora. Nakon što se pribrao, 
poduzeo je sve da spriječi moguću katastrofu te o incidentu obavijestio poslovođu koji je 
obavijestio direktora Vodovoda. Tragične posljedice izbjegnute su isključivo zbog iskustva 
radnika, kao i čisto sreće. 
Pošto se loše osjećao, djelatnik je zatražio liječničku pomoć, najprije u Hitnoj pomoći, a 
sutradan kod svog liječnika. Liječnik je predložio bolovanje, ali u kasnijem razgovoru sa 
djelatnikom, direktor Vodovoda mu je “toplo preporučio” da ne otvara bolovanje. Briga za 
zdravlje djelatnika nije se pokazala. 
Kada je vijećnica Tanja Pejić na gradskom vijeću 26. lipnja tražila da direktor Vodovoda 
pojasni ovaj slučaj, direktor je rekao da nije zabilježen nikakav incident! Time je direktor 
lagao, ne samo nama vijećnicima i prisutnima, već svim građanima. 
Ponašanje direktora u vezi ovog slučaja ne samo što nije na nivou jednog direktora bilo kojeg 
poduzeća, nego je i neodgovorno, ali prije svega pokazuje potpuni nedostatak empatije. 
Direktor se brine samo o tome da “sačuva obraz” prema javnosti. 
Direktor Vodovoda bi se trebao povući. I to što prije! 
Moje pitanje ne ide njemu nego gradonačelniku, koji je ovo ljeto upoznat sa incidentom kod 
Fonte Gaia. Ja bih Vas molila, Glavičić, da nam kažete što ste vi kao predsjednik skupštine 
Vodovoda učinili po ovom pitanju?“ 
 
Vijećnica je pitanje postavila u pisanom obliku elektroničkim putem. 
Pitanje se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
Valter Glavičić, Gradonačelnik, odgovara da je on kao predsjednik Skupštine TD VODOVOD 
LABIN d.o.o. Labin pisanim pismom od strane dijela djelatnika pumpne stanice izvora Fonte 
Gaia Raša upoznat sa događajem, nakon toga je održao usmeni razgovor s djelatnicima 
pumpne stanice i direktorom TD VODOVOD LABIN, te sazvao Skupštinu VODOVODA LABIN. 
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Skupština je održana 31. kolovoza 2018. godine i donijet je zaključak da se u roku od mjesec 
dana napravi revizija cjelokupnog događaja i da se onda sazove nova sjednica Skupštine 
Društva i da se informira i Skupštinu i cjelokupnu javnost o tom događaju, a u međuvremenu 
da se pozove Inspektorat rada i da stručno tijelo ispita kompletni slučaj i ustanovi sve 
relevantne činjenice kako bi se nakon toga mogao donijeti mjerodavni zaključak i dalje 
postupiti. 
 
Alda Miletić (IDS-HNS-HSU) pita kada će se otkloniti plantaža ambrozije koja je dosegla 
metarsku visinu kraj OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin. Poznato joj je da je ta ambrozija lani pokošena 
ali je ostalo sjeme iz kojeg su iznikle nove biljke, te predlaže da se u čim bržem roku otkloni, 
pokupi i zapali.  
 
Vijećnica je pitanje postavila u rukom pisanom obliku. 
Pitanje se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

Donald Blašković, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje 
imovinom odgovara da je Grad Labin 11. rujna 2018. godine zaprimio prijavu da pored O.Š. 
Ivo Lola Ribar raste ambrozija, te je dogovoreno da u četvrtak 13. rujna 2018. godine Grad 
Labin putem privatne tvrtke i TD 1. MAJ d.o.o. Labin započne uklanjanje i tretiranje ambrozije 
na navedenoj lokaciji i još na par lokacija na području Grada Labina za koje su  zaprimljene 
prijave. 

 
Silvano Vlačić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) postavlja pitanje: 

„Da li je Grad Labin nešto učinio po pitanju dorade/promjene programa za Gradski 
proračun, kojim bi se omogućilo nama vijećnicima a i građanima da dajemo zakonski 
važeće prijedloge promjena u proračun, i da li će to biti dostupno za ovogodišnji 
prijedlog proračuna? 

Dolazi vrijeme donošenja novog proračuna i znamo kako je onima koji nisu detaljno upućeni u 
zakon o proračunu dati prijedloge koji zadovoljavaju zakonsku formu  o načinu upotrebe 
sredstava proračuna. 

Za vrijeme usklađivanja i donošenja proračuna za prošlu godinu dali smo prijedlog da se 
intervencijom u program, omogući nama vijećnicima i građanima da dajemo prijedloge izmjena 
proračuna tako da nam program prikaže što možemo negdje skinuti/dodati i na koje  stavke  
možemo isto dodati/skinuti. 

Takav program ima npr. Grad Sisak, i to omogućava svakome da elektronskim putem da svoj 
prijedlog a da prijedlog zadovoljava zakonske uvjete trošenja sredstava.“ 

 
Vijećnik je pitanje postavio u pisanom obliku elektroničkim putem. 
Pitanje se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
Vijećnik Silvano Vlačić se dalje osvrće na odgovor dobiven na vijećničko pitanje postavljeno 
na 15. redovnoj sjednici Vijeća 31. srpnja 2018. godine vezano za dostavljen prijedlog izmjena 
i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 
10/09., 8/13. i 3/18.) i pitanje kada će se ova točka uvrstiti u dnevni red sjednice Vijeća, te se 
očituje da se ne slaže sa dobivenim odgovorom da će se o svim zaprimljenim prijedlozima za 
izmjenu i dopunu Poslovnika raspravljati na međustranačkom kolegiju, već traži da ta točka 
dođe na dnevni red redovne sjednice Vijeća i da se o prijedlozima raspravlja na Vijeću. 
 
Valter Glavičić, Gradonačelnik, odgovara da su počele konzultacije po mjesnim odborima radi 
izrade Proračuna za 2019. godinu tako da se u mjesecu kolovozu razgovaralo sa svim vijećima 
mjesnih odbora, u ovom i idućem tjednu će biti održani javni skupovi sa građanima po mjesnim 
odborima, a vjeruje da će se idući tjedan i održati međustranački kolegij sa svim članovima 
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kolegija gdje će se zajednički razgovarati o uvođenju jedne takve aplikacije  i ako bude moguće 
to će se napraviti već za izradu ovog Proračuna, a ako troškovi budu veći, onda će se taj trošak 
morati staviti u plan Proračuna za iduću godinu. 
 
Eni Modrušan, predsjednica Gradskog vijeća, odgovara na vijećnikovo očitovanje vezano za 
izmjene Poslovnika Gradskog vijeća Grada lLbina i ističe da se na međustranačkom kolegiju 
oblikovao tekst promjena Poslovnika koji je poslije išao dalje na Vijeće na raspravu i 
odlučivanje. Slaže se da to ne mora nužno biti na međustranačkom kolegiju nego se može 
dogovoriti neki drugi modus, neki radni sastanak ili slično na kojem bi se tekst prijedloga 
oblikovao i sastavio prijedlog akta za raspravu i odlučivanje na Vijeću. Kaže da će se u toku 
sljedeća dva tjedna dogovoriti i održati takav sastanak. 
 
Darko Martinović (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) postavlja dva pitanja i to: 
„1. Zbog ozbiljnosti rada ovog vijeća i njegovog digniteta ponovno  molim da mi se odgovori  
na slijedeće pitanje. 
Kako je moguće da se određena pitanja i teme promptno postavljaju na dnevni red Vijeća s 
ciljem donošenja određenih odluka. Tu se konkretno radi o  odluci koja je donijeta na 13. 
sjednici Gradskog Vijeća o  davanju koncesije na  javnom Gradskom prostoru ( Gradski 
nogometni stadion), te  da bi ista nedugo nakon dobivanja suglasnosti na Vijeću  bila i 
povučena odnosno konstatirano je odustajanje od strane tražitelja. 
Nakon iscrpne argumentacije pisane zamolbe i usmenog obrazlaganja iste na Vijeću te 
predviđene  prezentacije o toj problematici  slijedi jednostrano odustajanje od koncesije za 
postavljanje LED- displaya. 
S obzirom na činjenicu da je na moje pitanje samo djelomično odgovoreno, molim da mi se 
odgovori da li je ispravno da takva tematika dolazi na Vijeće i to po ubrzanom postupku. Molimo 
odgovor  u pisanom obliku.“ Ponovno postavljanje ovog pitanja obrazlaže činjenicom da je 
dobio na pitanje samo djelomičan odgovor, te ističe bitnu činjenicu koja je i razlog zašto je 
postavio ovo pitanje, a ta je da čelni čovjek NK RUDAR-a u isto vrijeme ima svoju privatnu 
marketinšku firmu, te predlaže/pita zašto u tom slučaju i da se razbiju moguće dubioze ne bi 
Savez sportova, odnosno Sportska zajednica oformila svoju marketinšku agenciju za sve 
klubove pod patronatom Grada Labina ili zašto to ne bi učinila svaka udruga posebno.  

„2. Temeljem  više upita i komentiranja građana i ukazivanja da smo i ovog ljeta ponovno  
svjedoci ponavljanja istih problema i samovolja pojedinaca oko gospodarenja prostorom i 
potpuno nekontrolirane lavine proizvoda koji ne zaslužuju da u toj mjeri dominiraju na 
prostorima  Rabačke rive podnosim slijedeće pitanje. 

Zanima me koji su razlozi da smo početak ljetne sezone i gužvi dočekali bez  
komunalno prometnih redara i da li smo i na koji način sankcionirali samovolju nekontroliranog 
ponašanja, sukladno Odluci o komunalnom redu, pojedinih korisnika prostora bez obzira da li 
su korisnici gradskog ili privatnog prostora. I molim koje mjere namjeravate pripremiti i provoditi 
kako bi iduću sezonu 2019.-tu dočekali u drugačijem svjetlu. Molimo odgovor  u pisanom 
obliku.“ 
 
Vijećnik je pitanja postavio u pisanom obliku elektroničkim putem. 
Pitanja se prilažu Zapisniku i čine njegov sastavni dio. 
 
Valter Glavičić, Gradonačelnik, odgovara na prvo pitanje i kaže da je upravo zbog 
transparentnosti ovaj predmet/zahtjev došao na Gradsko vijeće i svi vijećnici i javnost su sa 
time upoznati, te misli da je to dobar i kvalitetan put prema rješavanju problema, a na kraju je 
ispalo tako da se od ovog projekta odustalo. Što se tiče da li Sportska zajednica može biti 
osnivač marketinške agencije, odgovara da će suradnici Grada zaduženi za sport i sportsku 
tematiku ispitati mogućnosti te će se vijećnicima dati pisani odgovor. Na drugo pitanje 
odgovara da je vijećnik u pravu, slaže se sa onim što je rekao, ističe da je već i najavljeno da 
će se za Proračun za iduću godinu predložiti financiranje izrade urbanističko arhitektonskog 
natječaja za rivu Rabac, rade se jake pripreme da se rješi problem parkiranja na rivi u Rapcu 
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i da se riva vrati pješacima, a sa 1.9. ove godine je zaposlen novi komunalni redar te vjeruje 
da će se tijekom zime napraviti dobre pripreme za iduću turističku sezonu.  
 
Darko Martinović (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) još se jednom osvrće na ranije dobiveni 
odgovor na njegovo vijećničko pitanje od strane predsjednika NK Rudar-a u kojem se spominju 
riječi ”prešutne suglasnosti svih dosadašnjih gradskih vlasti” a misli se na panoe na zidu 
stadiona, koji odgovor je i objavljen na web stranicama Grada Labina i mogli su ga pročitati svi 
vijećnici. 
 
Valter Glavičić, Gradonačelnik, odgovara da je Odluka o reklamiranju na području Grada 
Labina bila na savjetovanju s javnošču, da nije bilo primjedbi i da će ona dati odgovor na ovo 
pitanje vijećnika. 
 
Željko Ernečić (SDP) ima dva pitanja i ističe da je Građanska inicijativa „Volim Prtlog“ tražila 
da se na gradske web stranice postavi idejni projekt staze Rabac – Prtlog, misli da bi gradski 
projekti trebali biti dostupni javnosti i pita hoće li ovaj projekt i svi projekti koji su u bilo kojoj 
fazi realizacije biti adekvatno prezentirani i dostupni javnosti. Drugo pitanje tiče se realizacije 
projekta odvodnje na području Labina i Raše, kaže da su Grad Labin i Općina Raša postigli 
dogovor o realizaciji ovog projekta i pita hoćemo li uspjeti realizirati ovaj projekt, što se do sada 
napravilo jer prema hodogramu projekt treba biti dovršen do 2020. godine? 

 
Vijećnik je pitanja postavio u rukom pisanom obliku. 
Pitanja se prilažu Zapisniku i čine njegov sastavni dio. 
 
Valter Glavičić, Gradonačelnik, odgovara na prvo pitanje vezano za prezentaciju idejnog 
rješenja pješačko biciklističke staze i ističe da je prezentacija bila vrlo transparentna na 
Gradskom vijeću Grada Labina, ali slaže se da to nije razlog da se ta prezentacija ne stavi i 
na službene web stranice Grada Labina, te će u tom smislu dati nalog nadležnoj službi u Gradu 
Labinu. Dalje ističe da će Grad i druge bitne gradske projekte prezentirati otvoreno javnosti, 
tako će se do kraja rujna mjeseca prezentirati revidirana varijanta Doma za starije osobe, a 
tako će se nastaviti i sa ostalim projektima, kao rekonstrukcija šohta itd., te će se nakon toga 
sve te projekte dići i na službene web stranice Grada Labina. Na drugo pitanje vezano za 
sustav odvodnje ističe da je održan sastanak u prostorijama Vodovoda Labin na kojem su bili 
članovi Odbora za zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Labina, Upravni odjel za prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju, Gradonačelnik i predstavnici svih ostalih 
općina Labinštine, izvođač studije - Tvrtka WYG d.o.o. Zagreb i djelatnici Vodovoda Labin, te 
su prezentirane dorađene varijante studija, definirani su pročišćivači, definiran je sustav 
odvodnje, odvojeni, mješoviti ili neka kombinacija, potvrdilo se što se želi, te se dalje radi na 
studiji izvedivosti. Uprava HEP-a je potvrdila da će u roku od mjesec dana napraviti sve da 
lokacija Vlaška pređe u vlasništvo Općine Raša i nakon toga bi vlasnik parcele na lokaciji 
Vlaška postao Vodovod Labin. Slijedi izmjena Prostornog plana Općine Raša, a i Grad Labin 
mora izraditi dio promjena Prostornog plana uređenja Grada Labina zbog lokacije Girandella, 
te se nada da će u siječnju 2019. godine ove dvije situacije što se tiče prostornog planiranja 
biti gotove, dakle, sada se paralelo dešava izrada studije i izrada prostorno planske 
dokumentacije i za sada ide sve po planu i vjeruje da će kompletno sve studije biti gotove u 
siječnju 2019. godine. 
 
Eni Modrušan zaključuje Aktualni sat u 10,35 sati. 
 
Eni Modrušan, predsjednica Gradskog vijeća, u smislu članka 54. Poslovnika Gradskog vijeća 
Grada Labina predlaže izmjenu Dnevnog reda sjednice na način da se točke Ad. 9. i Ad.10. 
na prijedlog predlagača – Gradonačelnika Grada Labina izostave iz Dnevnog reda sjednice 
zbog dorade prijedloga, te stavlja na glasovanje  tako izmijenjeni Dnevni red sjednice Vijeća  
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Eni Modrušan, predsjednica Vijeća nakon glasovanja utvrđuje da je Vijeće glasovanjem 14 
“ZA“, 0 „UZDRŽAN“ i 0 „PROTIV“ usvojilo Dnevni red 16. redovne sjednice Gradskog vijeća 
Grada Labina. 
 
AD. 1. 
 
Eni Modrušan, predsjednica Vijeća prelazi na prvu točku dnevnog reda „Usvajanje Zapisnika 
sa 15. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina“ i otvara raspravu. 
 
Daniel Mohorović  (SDP) moli da se izvrši ispravak tiskarske greške riječi na strani 2. Zapisnika 
koja tiskarska greška mijenja smisao izrečene rečenice, te da se riječ „tajna“  ispravi riječju 
„trajna“. 
 
Eni Modrušan, predsjednica Vijeća, zaključuje raspravu, te nakon glasovanja utvrđuje da je 
Vijeće glasovanjem  14 „ZA“, 0 „UZDRŽAN“ i 0 „PROTIV“ usvojilo „Zapisnik sa 15. redovne 
sjednice Gradskog vijeća Grada Labina sa usvojenim ispravkom.  
 
AD. 2. 
 
Eni Modrušan, predsjednica Vijeća prelazi na drugu točku dnevnog reda „Donošenje Zaključka 
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD Labin 2000 d.o.o. Labin za 2017. godinu“. 
Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Labina.  
Uvodno obrazloženje za ovu točku dao je Dalibor Zupičić, direktor TD Labin 2000 d.o.o. Labin.  
 
Eni Modrušan, predsjednica Vijeća, otvara raspravu. 
 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Silvano Vlačić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić), Neel Rocco 
(SDP) i Darko Martinović (KLGB nositelj: Silvano Vlačić). 
 
Silvano Vlačić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić)  zahvaljuje na kvalitetnoj prezentaciji, kaže da je 
Izvješće dobro, ali poduzetnički gledano ne može ga zadovoljiti ostvarenje dobiti od 0,8% na 
prihod, to je u jako opasnim granicama. Isto obrazlaže činjenicama da parkirališta ostvaruju 
simpatičnu dobit, tu je i najam površina koji je čisti prihod s vrlo malim troškovima i upravo zato 
misli da bi veću pažnju trebalo posvetiti troškovima i smanjivati troškove. Dalje predlaže isto 
kao što se prate parkirališna mjesta da se otvori profitno mjesto sportske dvorane i da se to 
prati, što nam donosi, koliko košta i što imamo od svega toga.  

Neel Rocco  (SDP) kaže da nije mogla naći planove poslovanja koji se spominju u ovom 
Izvješću i pita dali građani i vijećnici mogu dobiti te planove na uvid, te kaže da ona kao 
građanin starog grada Labina nije zadovoljna zbog kaosa oko parkiranja i pita za planove za 
2018. i 2019. godinu i za rješenje ukoliko ga tvrtka ima, kako riješiti kaos oko parkiranja u 
Starom gradu Labinu. 

Dalibor Zupičić, direktor TD Labin 2000 d.o.o. Labin, odgovara i kaže da se slaže vezano za 
visinu dobiti da je ona negdje na rubu, naime nastoji se ostvariti dobit koja je zadovoljavajuća 
ali ne previsoka da tvrtka plaća porez na dobit, već da se ta sredstva iskoriste i ulože u nešto 
što će biti za dobrobit Grada. Što se tiče sportske dvorane, odgovara da se ona prati, da se 
gledaju i prihod ii troškovi, da su trenutno za prvih sedam mjeseci prihodi oko 420.000,00 kuna, 
a troškovi oko 470.000,00 kuna, te da se radi na tome da se dvorana što više komercijalizira. 
Što se tiče planova poslovanja kaže da su oni prezentirani u svim tablicama financijski, te da 
se uvijek uspoređuju ostvarenje i plan kroz godine u vidu brojki. Vezano za planove oko 
rješavanja problema parkiranja u Starom gradu Labinu, kaže da je u tijeku dobivanje 
suglasnosti MUP-a oko uvođenja parkiranja u starogradskoj jezgri nakon koje slijedi donošenje 
odluke na Vijeću, što se tiče parkiranja na Titovom trgu misli da se uspjelo uspostaviti malo 
više reda sa novim produženim vremenom rada radnika na naplati parkiranja, dok parkiralište 
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iznad Rialta radi cijele godine, a jedan djelatnik kada je parking pun usmjerava aute dalje na 
slobodna mjesta za parkiranje prema groblju kako bi se smanjile gužve u Starom gradu. 
 
Darko Martinović (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) pita u kojoj fazi je izrada studije parkiranja. 
 
Dalibor Zupičić, direktor TD Labin 2000 d.o.o. Labin, odgovara da je u suradnji s Fakultetom 
prometnih znanosti pripremljen Program energetske učinkovitosti u prometu Grada Labina, a 
značajni dio toga programa usmjeren je na parkiranje i parkirna mjesta u Labinu i Rapcu, 
studija je spremna i u planu je održati jednu tematsku sjednicu Vijeća na ovu temu. 
 
Eni Modrušan, predsjednica Vijeća, zaključuje raspravu, te nakon glasovanja utvrđuje da je 
Vijeće glasovanjem 14 „ZA“, 0 „UZDRŽAN“ i 0 „PROTIV“ donijelo Zaključak o prihvaćanju 
Izvješća o poslovanju TD Labin 2000 d.o.o. Labin za 2017. godinu. 

 
 
AD. 3. 
 
Eni Modrušan, predsjednica Vijeća prelazi na treću točku dnevnog reda „Donošenje Zaključka 
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Gradske knjižnice Labin za 2017. godinu“. 
Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Labina.  
Uvodno obrazloženje za ovu točku dala je Silvia Fiamengo, ravnateljica Gradske knjižnice 
Labin. 
 
Eni Modrušan, predsjednica Vijeća, otvara raspravu. 
 
U raspravi je sudjelovala vijećnica Vesna Šćira Knapić (IDS – HNS – HSU). 
 
Vesna Šćira Knapić (IDS – HNS – HSU) u ime Kluba vijećnika IDS – HNS – HSU pohvaljuje 
Izvješće kao i sve aktivnosti usmjerene na popularizaciji STEM područja među djecom i 
mladima. 
 
Eni Modrušan, predsjednica Vijeća, zaključuje raspravu, te nakon glasovanja utvrđuje da je 
Vijeće glasovanjem 14 „ZA“, 0 „UZDRŽAN“ i 0 „PROTIV“ donijelo Zaključak o prihvaćanju 
Izvješća o poslovanju Gradske knjižnice Labin za 2017. godinu. 
 
AD. 4. 
 
Eni Modrušan, predsjednica Vijeća prelazi na četvrtu točku dnevnog reda „Donošenje 
Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Sportske zajednice Labin za 2017. godinu“. 
Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Labina.  
Uvodno obrazloženje za ovu točku dao je Siniša Verbanac, tajnik Sportske zajednice Grada 
Labina. 
 
Eni Modrušan, predsjednica Vijeća, otvara raspravu. 
 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Vesna Šćira Knapić (IDS – HNS – HSU), Nenad Boršić 
(HDZ), Ervin Mešanović (IDS-HNS-HSU), Željko Ernečić (SDP). 
 
Vesna Šćira Knapić (IDS – HNS – HSU) u ime Kluba vijećnika IDS – HNS – HSU pohvaljuje 
aktivnosti Sportske zajednice, posebno pohvaljuje event-e dječja olimpijada, pohvaljuje 
transparentnost svih sastanaka i trošenja sredstava. Sugerira da se razmisli o dva područja i 
to da se istaknu termini korištenja tartan staze, kao i da aktivnije bavljenje sportom zahtjeva 
da bude praćeno sa fizioterapeutom i psihologom i treba razmisliti o sufinanciranju istog. 
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Nenad Boršić (HDZ) pita za broj licenciranih trenera koji je narastao sa 22 na 37 i pita što to 
donosi. 
 
Ervin  Mešanović, (IDS-HNS-HSU) pita za razlog razlike u izvršenju financijskog plana 
Sportske zajednice, odnosno pita zašto NK RABAC ima 85.000,00 kuna u proračunu, a NK 
ISKRA 45.000,00 kuna u proračunu tj. gotovo 50% manji proračun, a oba kluba su u istom 
rangu – 2. županijskoj ligi. 
 
Željko Ernečić (SDP) kaže da prihvaća ovo Izvješće, ali pita za šahovski klub koji je također 
korisnik sredstava Sportske zajednice, a članovi kluba se žale na neadekvatne uvjete rada i 
pita da li Sportska zajednica zajedno s Gradom Labinom može pomoći da se ti uvjeti poboljšaju 
i da se ovaj sport popularizira. 
 
Siniša Verbanac, tajnik Sportske zajednice Grada Labina,  odgovara na pitanja i sugestije, 
slaže se da se javno objavi raspored i nogometnih stadiona i sportske dvorane, a što se 
konkretno tiče tartan staze, javno će se objaviti termini kada stazu mogu koristiti i obični 
građani za rekreativno trčanje, te će u pravilu to korištenje biti besplatno. Slaže se da su i 
fizioterapeut i psiholog potrebni te će prenijeti klubovima da to rasprave, a neki klubovi, zna, i 
sada već jako dobro surađuju s nekim fizioterapeutima. Temeljem novog Zakona o sportu sa 
djecom i sportašima mogu raditi samo licencirani treneri, trenutno ih je 37, 38 i svaki ima svoju 
selekciju koja je u nekom natjecanju. Što se tiče financijskog plana i proračuna NK ISKRA i NK 
RABAC pojašnjava da je tu jako bitna primjena Pravilnika Sportske zajednice koji propisuje 
kako se dijele financijska sredstva. Što se tiče šahovskog kluba kaže da je njihov najveći 
problem mjesto za održavanje treninga i eventualno i edukaciju djece, a Sportska zajednica je 
s njima u kontaktu i nastoji im pomoći u svakom pogledu. U suradnji s Gradom Labinu raditi 
će se na tome da se za njih nađe jedan odgovarajući prostor gdje bi mogli i voditi školu šaha 
za najmlađe i uopće da im se uvjeti za rad poboljšaju.  
 
Eni Modrušan, predsjednica Vijeća, zaključuje raspravu, te nakon glasovanja utvrđuje da je 
Vijeće glasovanjem 14 „ZA“, 0 „UZDRŽAN“ i 0 „PROTIV“ donijelo Zaključak o prihvaćanju 
Izvješća o poslovanju Sportske zajednice Labin za 2017. godinu. 
 
AD. 5. 
 
Eni Modrušan, predsjednica Vijeća prelazi na petu točku dnevnog reda „Donošenje Izvješća o 
radu Gradonačelnika Grada Labina za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine“. 
Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Labina. 
Uvodno obrazloženje za ovu točku dao je Valter Glavičić, Gradonačelnik Grada Labina. 
 
Eni Modrušan, predsjednica Vijeća, otvara raspravu. 
 
U raspravi su sudjelovali: Darko Martinović  (KLGB nositelj: Silvano Vlačić), Renata Kiršić (IDS-
HNS-HSU), Daniel Mohorović (SDP), Silvano Vlačić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić), Željko 
Ernečić (SDP). 
 
Darko Martinović (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) kaže da sagledavajući ovo Izvješće u cjelini 
kao i vremenski period od kada Gradonačelnik obnaša ovu dužnost, smatra da je 
Gradonačelnik postigao jedan solidan rezultat. Dobro je što je Gradonačelnik spreman 
saslušati i prihvatiti poruke koje šalje opozicija u Vijeću, a dobro je i što su  se napokon počela 
koristiti sredstva EU-a i na tim projektima mogu dobro surađivati i pozicija i opozicija. Posebno 
ističe za dobro da idemo ka Europskoj uniji i da koristimo sredstva Europske unije, a bitna mu 
je još i aglomeracija LABIN – RAŠA – RABAC, podsjeća da je opozicija inicirala tematsku 
sjednicu Vijeća, pa se onda s time stalo i sada je dobro da se našlo jedno kompromisno 
rješenje za cijelu Labinštinu. Kaže da o nekim manjim minusima neće sada govoriti već će to 
ostaviti za rješavanje na nekim drugim sjednicama Vijeća. 
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Renata Kiršić (IDS-HNS-HSU) u ime Kluba vijećnika IDS – HNS – HSU pohvaljuje Izvješće, 
posebno pohvaljuje vrtički smještaj gdje su se prvi puta uspjela upisati sva djeca s područja 
Grada Labina, dobro je i što su se pokrili svi troškovi udžbenika od 1-8 razreda, dakle vodi se 
briga o djeci i mladim obiteljima, dobro je i što se nije zaboravilo ni na stariju generaciju i na 
međugeneracijsku solidarnost, tu je Dom za starije osobe i s tim projektom treba ići dalje u 
dobrom smjeru i da ga se odradi u ovom mandatu, a što se tiče EU projekata, važno je nastaviti 
tim tempom i još ga povećati (projekti vezano za društveno poduzetništvo, okoliš i kultura).  
 
Daniel Mohorović (SDP)  kaže da mu je drago da su usvojene neke stvari koje je i sam 
svojevremeno predlagao vezano za dvosmjernu komunikaciju, za pohvalno spominje 15 
gradskih projekata koje su na stranicama Grada Labina od prosinca prošle godine, a volio bi, 
kaže, da i u ovom Izvješću, kao i u gradskom proračunu, budu popisani svi gradski projekti, 
naziv, nositelj projekta, u kojoj fazi je projekt, plan i ostvarenje, da to sve bude u jednom 
tabelarnom prikazu i onda bi to vijećnici puno lakše pratili i ne bi bilo potrebe za dodatnim 
pitanjima. Zato sada pita za Rudarsku ulicu i parkirališnu zgradu u koje dvije godine se to 
planira, pita za otvoreno boćalište kada će se postaviti montažna konstrukcija , pita kada će 
biti realizacija projekta zapadne zaobilaznice Tonci - Presika i najvažnije pita u kojoj su fazi 
planirani gradski projekti i zašto nije ostvarenje onako kako je bilo planirano. Pita i za održane 
dvije sjednice Gospodarskog vijeća, zanima ga koje su teme bile na tim sjednicama i što je 
zaključeno.  
 
Silvano Vlačić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) kaže da je izvješće vrlo detaljno i neće dalje 
raspravljati o tome što je sve napravljeno nego će, kaže, više reći o koncepciji izvješća. Kaže 
da mu fali što nigdje nije navedeno što se planiralo napraviti u tom razdoblju, što je napravljeno, 
što nije napravljane i zašto nije napravljeno i kada će se napraviti ili što se možda više napravilo 
od onoga što je bilo zacrtano. Misli da je vrijeme da se ovo izvješće počne pisati na jedan viši 
nivo i primjereniji način i predlaže da Gradonačelnik u buduće prezentira Vijeću plan rada za 
dolazeće razdoblje i potom izvješće o izvršenju rada i aktivnosti s tabelarnim prikazom i 
obrazloženjem. Ističe da bez planiranja i usporedbe plana sa ostvarenjem nema ni najboljih 
rezultata.  Drugi prijedlog tiče se načina donošenja nekih odluka, napose od strateške važnosti 
kao što su prostorno planska rješenja i kapitalni projekti, smatra da ih se treba dok su još u 
pripremi idejne varijante dati vijećnicima da rasprave i građanima na uvid preko gradske web 
stranice zato jer kada jednom uski krug struke donese i usvoji idejnu varijantu i da struki da ju 
razradi, tu se više ne može posebno mijenjati kroz javnu raspravu, osim ako je prijedlog 
suprotan zakonu, ističe da se tu radi o iznošenju ideja od strane više ljudi ili brainstorming. Za 
primjer daje zaobilaznicu, da li ovuda ili onuda, sve moguće varijante bi trebalo dati vijećnicima 
i građanima i prikupiti sva mišljenja i onda pristupiti izradi najbolje idejne podloge i dati je struki 
dalje u proceduru. Isto vrijedi i za Dom za starije osobe i za žičaru itd. 
 
Valter Glavičić, Gradonačelnik, ističe da se slaže da o strateškim projektima koji dugoročno 
rješavaju budućnost Grada Labina trebaju zajedno raspraviti svi vijećnici u Vijeću i odluke se 
moraju donijeti konsenzusom. Drago mu je da o međugeneracijskoj solidarnosti razmišljaju i 
mladi, ističe da se na Domu za starije osobe puno radi i do kraja mjeseca slijedi prezentacija 
projekta. Prihvaća prijedloge vijećnika Daniela Mohorovića i Silvana Vlačića o novoj koncepciji 
izrade ovog izvješća i cilj je da se izvješće za 2018. godinu prezentira upravo na predloženi 
način, što se napravilo, što se djelomično napravilo, što se nije napravilo, zašto se nije 
napravilo, koji su bili realni razlozi i u kojem razdoblju će se to napraviti. Vezano za boćalište, 
natječaj za radove je otvoren, slijedi izbor izvođača radova, u planu je operativni sastanak i za 
Rudarsku ulicu i za kompletan Rabac za iduću godinu i za Stari grad Labin, te će se potom 
dati i izvještaj o tome. Što se tiče zapadne zaobilaznice Tonci – Presika u fazi je izrada idejnog 
projekta i krajobrazne osnove  i tu se slaže s vijećnikom Silvanom Vlačićem da se treba biti 
vrlo oprezan i točno treba znati što se želi jer ta zaobilaznica svih jako muči. Inače, što se tiče 
donošenja odluka, krenulo se sa osnivanjem savjetodavnih tijela Gradonačelnika, kao 
Gospodarsko vijeće, potom i Kulturno vijeće a cilj je da se konzultira krajnjeg korisnika koji 
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najbolje zna problem te je i konzultacija s njim najbolji način rada. Poziva sve i vijećnike i 
građane da se aktivno uključe u izradu Proračuna za 2019. godinu, a konzultacije po mjesnim 
odborima su u punom tijeku. Zahvaljuje svima  na prijedlozima, na suradnji i na aktivnom 
sudjelovanju u radu i Vijeća i gradske uprave uopće.  
 
Željko Ernečić (SDP) kaže da se ovo Izvješće nastavlja na tradiciju prethodnih izvještaja 
Gradonačelnika i misli da bi davanje ovog izvješća trebalo modernizirati i promijeniti kako su 
već vijećnici predlagali danas u raspravi, tako da se za slijedeći puta izvješće da na predloženi 
moderniji način. Podsjeća da je ovo već drugo izvješće Gradonačelnika u ovom mandatu, te 
podsjeća da je Gradonačelnik po Zakonu o prostornom uređenju obvezan jednom godišnje 
podnijeti izvještaj Gradskom vijeću o zaprimljenim inicijativama za promjenu, izradu, dopunu 
prostornih planova i poziva Gradonačelnika da to i učini do kraja godine.  
 
Valter Glavičić, Gradonačelnik, odgovara da će se do kraja ove godine pripremiti i prezentirati 
i taj izvještaj. 
 
Eni Modrušan, predsjednica Vijeća, zaključuje raspravu, te nakon glasovanja utvrđuje da je 
Vijeće glasovanjem 13 „ZA“, 1 „UZDRŽAN“ i 0 „PROTIV“ donijelo Izvješće o radu 
Gradonačelnika Grada Labina za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine“. 
 
Vijećnik Nenad Boršić (HDZ) napustio je sjednicu u 12,00 sati i Vijeće nastavlja rad sa 13 
vijećnika. 
 
Pauza 10 minuta. 
 
Sjednica je započela sa radom u 12,15 sati 
 
AD. 6.      
 
Eni Modrušan, predsjednica Vijeća prelazi na šestu točku dnevnog reda „Donošenje Zaključka 
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za razdoblje 
siječanj – lipanj 2018. godine“. 
Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Labina. 
Uvodno obrazloženje za ovu točku dala je Marija Kadoić Balaško, pročelnica Upravnog odjela 
za proračun i financije. 
 
Eni Modrušan, predsjednica Vijeća, otvara raspravu. 
 
U raspravi je sudjelovala  Vesna Šćira Knapić (IDS-HNS-HSU). 
 
Vesna Šćira Knapić (IDS-HNS-HSU) daje jedan prijedlog/sugestiju radi bolje upućenosti 
vijećnika u izradu proračuna i iz kojeg se prihoda može financirati neka aktivnost, da se odradi 
jedna edukacija za sve zainteresirane do kraja rujna ove godine i svatko može na konkretnom 
primjeru vidjeti kako treba napisati amandman i/ili prijedlog, da se zna iz koje točke se nešto 
financira. Misli da bi to koristilo i vijećnicima i mjesnim odborima da aktivnije učestvuju u izradi 
proračuna za sljedeću godinu.  
 
Eni Modrušan, predsjednica Vijeća, predlaže da se i vijećnicima i predstavnicima vijeća 
mjesnih odbora pošalje jedan upit da li su zainteresirani da se organizira jedna takva radionica.  
  
Eni Modrušan, predsjednica Vijeća, zaključuje raspravu, te nakon glasovanja utvrđuje da je 
Vijeće glasovanjem 13 „ZA“, 0 „UZDRŽANA“ i 0 „PROTIV“ donijelo Zaključak o prihvaćanju 
Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj – lipanj 
2018. godine. 
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AD. 7.      
 
Eni Modrušan, predsjednica Vijeća prelazi na sedmu točku dnevnog reda „Donošenje Odluke 
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova za održavanje javne 
rasvjete na području Grada Labina“. 
Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Labina. 
Uvodno obrazloženje za ovu točku dao je Donald Blašković, pročelnik Upravnog odjela za 
komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom. 
 
Eni Modrušan, predsjednica Vijeća, otvara raspravu. 
 
Rasprave nema 
 
Eni Modrušan, predsjednica Vijeća, zaključuje raspravu, te nakon glasovanja utvrđuje da je 
Vijeće glasovanjem 13 „ZA“, 0 „UZDRŽANA“ i 0 „PROTIV“ donijelo Odluku o izboru 
najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova za održavanje javne rasvjete na 
području Grada Labina. 
 
AD. 8. 
 
Eni Modrušan, predsjednica Vijeća prelazi na osmu točku dnevnog reda „Donošenje Odluke o 
davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarski poslovi na području Grada 
Labina“ 
Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Labina.  
Uvodno obrazloženje za ovu točku dao je Donald Blašković, pročelnik Upravnog odjela za 
komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom. 
 
Eni Modrušan, predsjednica Vijeća, otvara raspravu. 
 
U raspravi su sudjelovali: Alenka Verbanac (IDS-HNS-HSU), Željko Ernečić (SDP) i Darko 
Martinović (KLGB nositelj: Silvano Vlačić). 
 
Alenka Verbanac (IDS-HNS-HSU) kaže da joj je drago da ima zainteresiranih tvrtki za 
obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Labina, napose što ulazimo u sezonu 
grijanja i to je jako bitno za sigurnost svih građana.  
 
Željko Ernečić (SDP) kaže da je u međuvremenu dok se nije proveo postupak dodjele 
koncesije, dimnjačarske poslove u Gradu obavljala jedna tvrtka i pita da li je sada ta ista tvrtka 
dobila koncesiju  i da li su korisnici bili zadovoljni njezinom uslugom.  
 
Darko Martinović (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) pita s obzirom na veliki broj nezaposlenih ljudi 
da li postoji mogućnost da se stvori/obuči kadar i da se zaposli naše ljude na našoj 
infrastrukturi.  
 
Donald Blašković, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje 
imovinom, odgovara na pitanja i kaže da je lani kada je došlo do raskida koncesije za 
obavljanje dimnjačarskih poslova, u međuvremenu do danas te poslove obavljao Obrt 
KOVAČIĆ on im se ovom prilikom javno zahvaljuje, a sa terena su stizale samo pohvale za 
njihov rad. Ističe da se u početku razmišljalo da te poslove obavlja neka od gradskih tvrtki ali 
to nije bilo financijski isplativo i zato se odlučilo ići s koncesijom.  Tvrtka DIMO-PROMET za 
koju se sada predlaže davanje koncesije će zapošljavati i domaće ljude, bilo je takvih upita i 
od strane građana, a o uvjetima rada  koji će se nuditi će svatko odlučivati za sebe.  
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Eni Modrušan, predsjednica Vijeća, zaključuje raspravu, te nakon glasovanja utvrđuje da je 
Vijeće glasovanjem 13 „ZA“, 0 „UZDRŽAN“ i 0 „PROTIV“ donijelo Odluku o davanju koncesije 
za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarski poslovi na području Grada Labina. 
 
 
AD. 9. 
 
Eni Modrušan, predsjednica Vijeća prelazi na devetu točku dnevnog reda „Donošenje Odluke 
o proglašenju najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina u Poduzetničkoj zoni VINEŽ – I 
FAZA“. 
Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Labina.  
Uvodno obrazloženje za ovu točku dala je Anamarija Lukšić, pročelnica Upravnog odjela za 
prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju. 
 
Eni Modrušan, predsjednica Vijeća, otvara raspravu. 
 
Rasprave nema. 
 
Eni Modrušan, predsjednica Vijeća, zaključuje raspravu, te nakon glasovanja utvrđuje da je 
Vijeće glasovanjem 13 „ZA“, 0 „UZDRŽANA“ i 0 „PROTIV“ donijelo Odluku o proglašenju 
najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina u Poduzetničkoj zoni VINEŽ – I FAZA. 
 
AD. 10. 
 
Eni Modrušan, predsjednica Vijeća prelazi na desetu točku dnevnog reda „Donošenje  Odluke 
o davanju suglasnosti IVS – Istarskom vodozaštitnom sustavu d.o.o. Buzet za provedbu 
ulaganja na izgradnji sanitarne kanalizacije naselja Marceljani u svrhu prijave na natječaj iz 
Programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“ “. 
Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Labina.  
Uvodno obrazloženje za ovu točku dala je Anamarija Lukšić, pročelnica Upravnog odjela za 
prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju. 
 
Eni Modrušan, predsjednica Vijeća, otvara raspravu. 
 
Rasprave nema 
 
Eni Modrušan, predsjednica Vijeća, zaključuje raspravu, te nakon glasovanja utvrđuje da je 
Vijeće glasovanjem 13 „ZA“, 0 „UZDRŽANA“ i 0 „PROTIV“  donijelo Odluku o davanju 
suglasnosti IVS – Istarskom vodozaštitnom sustavu d.o.o. Buzet za provedbu ulaganja na 
izgradnji sanitarne kanalizacije naselja Marceljani u svrhu prijave na natječaj iz Programa 
Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020“. 
 
AD. 11. 
 
Eni Modrušan, predsjednica Vijeća prelazi na jedanaestu točku dnevnog reda „Donošenje  
Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Pićan za Projekt - 
Građevina javne i društvene namjene – Vatrogasni dom“. 
Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Labina.  
Uvodno obrazloženje za ovu točku dala je Jasmina Milanović Ružić, v.d. pročelnica Upravnog 
odjela za poslove  Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove. 
 
Eni Modrušan, predsjednica Vijeća, otvara raspravu. 
 
Rasprave nema. 
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Eni Modrušan, predsjednica Vijeća, zaključuje raspravu, te nakon glasovanja utvrđuje da je 
Vijeće glasovanjem 13 „ZA“, 0 „UZDRŽANA“ i 0 „PROTIV“  donijelo Odluku o davanju 
suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Pićan za Projekt - Građevina javne i 
društvene namjene – Vatrogasni dom. 
 
AD. 12. 
 
Eni Modrušan, predsjednica Vijeća prelazi na dvanaestu točku dnevnog reda „Donošenje  
Odluke o otpisu duga fizičkim osobama“. 
Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Labina.  
Uvodno obrazloženje za ovu točku dala je Marija Kadoić Balaško, pročelnica Upravnog odjela 
za proračun i financije. 
 
Eni Modrušan, predsjednica Vijeća, otvara raspravu. 
 
U raspravi je sudjelovala vijećnica Neel Blaes Rocco (SDP) 
 
 
Neel Blaes Rocco (SDP) pita za objašnjenje kako se zarađuje takav dug, na koji način je došlo 
do toga, o koliko pojedinaca se radi, o koliko građana. 
 
Marija Kadoić Balaško, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije, pojašnjava da se 
radi o ovrhama koje provodi Grad Labin na dužnicima Grada Labina i to je većinom obveza za 
komunalnu naknadu, ali ima i na rate za stanove u najmu i na sve ostale prihode Grada, osim 
poreza na dohodak jer taj prihod vodi porezna uprava, a ne Grad Labin. Prema analizi radi se 
o tridesetak dužnika, građana i obrtnika koji su zatvorili obrt do 31. 12. 2017. Ova Odluka se 
ne primjenjuje na dospjeli neplaćeni dug koji se odnosi na tražbine s osnove novčanih kazni u 
prekršajnim postupcima, komunalni doprinos i kupnju nekretnina.    
 
Eni Modrušan, predsjednica Vijeća, zaključuje raspravu, te nakon glasovanja utvrđuje da je 
Vijeće glasovanjem 13 „ZA“, 0 „UZDRŽANA“ i 0 „PROTIV“  donijelo Odluku o otpisu duga 
fizičkim osobama. 
 
Eni Modrušan,  predsjednica Vijeća zaključuje sjednicu i obavještava Vijećnike da će se 
slijedeća sjednica održati 26. rujna 2018. godine. 
 
 
Sjednica je tonski snimana. 
 
Tonski snimak sjednice se objavljuje na www.labin.hr.  
 
Dovršeno u  13,10 sati. 
 

     ZAPISNIK VODILA                       PREDSJEDNICA 

 
  Jasmina Milanović Ružić                                                     Eni Modrušan 
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