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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
 
Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Željko Ernečić (SDP) je na 23. redovnoj sjednici 
Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 26. ožujka 2019. godine u ime Kluba vijećnika SDP-
a postavio vijećničko pitanje: 
 

„Na prošloj sjednici GV glasali smo o "odluci" o prihvaćanju Krajobrazne osnove južnog 

priobalja Grada Labina. Glasali smo o odluci čiji tekst na sjednici nismo imali. To je u 

suprotnosti s Pravilnikom Gradskog vijeća. O aktima vijeća Poslovnik govori u člancima 21. do 

38. Članak 26. kaže tl postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta”. Poslovnik je 

povrijeđen jer mi prijedlog akta, tj. tekst odluke, nismo dobili. Na našu primjedbu izrečenu na 

sjednici održanoj 26.2.2019. da nemamo prijedlog odluke o kojoj glasamo predsjednica GV 

nije reagirala. Ali je zato na web stranici preko koje nam se dostavljaju materijali za sjednice 

GV taj prijedlog postavljen dan kasnije, 27.2.2019. Tražimo da nam se objasni zašto se u 

Gradskom vijeću radi protivno odredbama Poslovnika. Mislimo da je poštivanje procedure 

osnova demokracije i ovakvi propusti se ne bi smjeli dešavati.“ 

 
Odgovor je na sjednici Vijeća dala Eni Modrušan, predsjednica Gradskog vijeća Grada 
Labina. 
 

„Činjenica je da smo na prošloj sjednici Gradskog vijeća imali na raspravi dokument 

Krajobrazna osnova južnog priobalja Grada Labina i to je u stvari i bio osnovni akt oko kojega 

smo raspravljali i o kojem smo odlučivali. Činjenica je da se desila neka zbrka u oblaku tj. 

cloud usluzi i da dokument – odluka koja formalno konstatira da se prihvaća Krajobrazna 

osnova južnog priobalja Grada Labina nije bila dostupna za dohvat da je vijećnici mogu imati 

na svojim tabletima ili u svojim dokumentima. Ispričavam se u ime stručnih službi Grada i 

vjerujem da se ta situacija više neće ponoviti“.  

Sa poštovanjem,  

 

                                              v.d. Pročelnica 
                                  Loreta Blašković,v.r. 
 

   


