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                                     GRADSKO VIJEĆE 
                          Vijećnicima - svima 

 
PREDMET:  Vijećnička pitanja – odgovor, dostavlja se 
 
Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Silvano Vlačić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) je na 
15. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 31. srpnja 2018. godine u ime Kluba 
vijećnika KLGB nositelj: Silvano Vlačić postavio slijedeće vijećničko pitanje: 
 
„U 5-om mjesecu ove godine, točnije 18.05.2018.g. podnijeli smo zahtjev da se odobri 
Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Labina. 
 
S obzirom da smo predloženim izmjenama prvenstveno željeli pridonijeti većoj učinkovitosti 
rada Gradskog vijeća Grada Labina kao i većoj demokratizaciji postupka donošenja akata, 
upućujem pitanje: 
 
Hoće li se odobriti naš Prijedlog u smislu uvrštenja u dnevni red neke od idućih 
sjednica ? 
 
S obzirom da vremenski termin održavanja sjednica nije propisan Poslovnikom, uputili smo 
zajedno sa navedenim Prijedlogom i inicijativu za preispitivanjem odluke o promjeni termina 
održavanja sjednica. 
 
Mišljenja smo da bi se trebalo napraviti anketu ili sličnu vrstu ispitivanja mišljenja građana 
Labina radi čijih potreba i prava je odgovornost djelovanja nas vijećnika.  
 
Molim vas da se izjasnite i po tom pitanju, u smislu hoćete li razmotriti mišljenje građana 
radi kojih smo ovdje, tj. preispitati odluku o održavanju sjednica u jutarnjim satima ? 
 
ODGOVOR: 
 
Poštovani, 
 
prijedloge za izmjene Poslovnika Gradskog vijeća Grada Labina („Službene novine Grada 
Labina“, broj 10/09., 8/13., 3/18.) dali su Klub nezavisni zajedno KLGB nositelj Silvano Vlačić 
i Klub vijećnika SDP-a, te se zatražilo i od ostalih vijećnika da se očituju o eventualnim 
izmjenama Poslovnika. Neki vijećnici su rekli da preko ljeta neće moći prisustvovati sjednici 
Vijeća, te je zauzet stav da se ova inicijativa za izmjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Labina raspravi u mjesecu rujnu 2018. godine na međustranačkom kolegiju koji se sastoji od 
predsjednika i potpredsjednika Vijeća, predstavnika klubova vijećnika, predstavnika političkih 



stranaka koje su zastupljene u Vijeću i kandidacijskih listi grupe birača koje nemaju formiran 
klub vijećnika. 
 
 

Sa poštovanjem,  
 
 
 

             PREDSJEDNICA 
             Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
                                           Eni Modrušan,v.r. 

                     
 


