
                                                            Z A P I S N I K  

sa 31. izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina, održane 31. ožujka 2020. u Labinu 

putem video konferencije 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 Loreti Blašković, pročelnici Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća 

i opće poslove, da izvrši prozivku vijećnika Gradskog vijeća Grada Labina. Loreta Blašković, 

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 svih 17 vijećnika i to: Neel Blaes Rocco (SDP), Nenad Boršić 

(HDZ), Renata Kiršić (IDS-HNS-HSU), Darko Martinović (KLGB nositelja Silvana Vlačića), 

Alda Miletić (IDS-HNS-HSU), Dean Milevoj (IDS-HNS-HSU), Nevina Miškulin (KLGB 

nositeljica: Nevina Miškulin), Eni Modrušan (IDS-HNS-HSU), Tanja Pejić (KLGB nositelj 

Silvano Vlačić), Ivan Peršić (IDS-HNS-HSU), Vesna Šćira Knapić (IDS-HNS-HSU), Alenka 

Verbanac (IDS-HNS-HSU), Silvano Vlačić (KLGB nositelj Silvano Vlačić), Daniel Mohorović 

(SDP),  Željko Ernečić (SDP), Đulijano Kos (IDS-HNS-HSU),  Ervin Mešanović (IDS-HNS-

HSU). 

Pored vijećnika Gradskog vijeća sjednici su prisustvovali: Valter Glavičić, Gradonačelnik 

Grada Labina, Federika Mohorović Čekada, zamjenica Gradonačelnika, Zoran Rajković, 

zamjenik Gradonačelnika, Loreta Blašković, 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, Marko Ercegović savjetnik iz Udruge 

gradova. 

Predsjednica Vijeća Eni Modrušan, konstatira da je prema izvršenoj prozivci sjednici prisutno 

svih 17 vijećnika, te Vijeće ima potreban kvorum pa može punovažno raspravljati i odlučivati. 

Eni Modrušan, predsjednica Gradskog vijeća, u smislu članka 54. Poslovnika Gradskog vijeća 
Grada Labina utvrđuje da nije bilo primjedbi na predloženi dnevni red 31. izvanredne sjednice 
Gradskog vijeća i objavljuje utvrđeni dnevni red sjednice Vijeća. 
 

AD. 1. 

Eni Modrušan, predsjednica Vijeća prelazi na prvu točku dnevnog reda „Donošenje Odluke o 

dopuni Odluke o komunalnom doprinosu“ te prije otvaranja rasprave daje uvodnu riječ 

Gradonačelniku Valteru Glavičiću kako bi sve obavijestio o situaciji obzirom se radi o 

izvanrednoj sjednici Gradskog vijeća.  

Gradonačelnik uvodno pozdravlja sve prisutne te se zahvaljuje Udruzi gradova na aplikaciji 

koja omogućuje čak do 250 korisnika, a Udruga gradova je uskočila na način da se ne kupuje 

obzirom u ova vremena nije baš uputno trošiti te navodi da je lijepo da si međusobno 

pomažemo što je lijepi početak ove sjednice te navodi da, koliko god su teška vremena, da 

ima jedna novost, a to je da se tehnologija korist čak i brže nego što se u početnom trenutku 

razmišljalo. Zahvaljuje svima koji su angažirani, i to ne samo vatrogascima, medicinskom 

osoblju, Crvenom križu, policiji, komunalnim redarima, svima u Gradu Labinu koji rade na 

propusnicama kao i svima onima koji u ovim teškim vremenima rade posao koji je nužan, a to 

su svi oni tzv. mali poslovi bez kojih danas ne bi mogli funkcionirat, a to su prodavačice u 

trgovinama i svi oni koji svaki dan odlaze na posao jer netko može raditi od doma, a netko ne. 

Posebno pohvaljuje i zahvaljuje se građanima Grada Labina obzirom je Labin bio jedan od 



prvih gradova koji je krenuo u jednu strožu disciplinu, u drugačiji način života koji pomalo daje 

rezultate kao i mjere koje su u Labinu na snazi od 9. odnosno 10. ožujka sve do današnjeg 

dana, što znači da su na snazi tri tjedna te ponovno svima zahvaljuje obzirom se svi 

maksimalno trude u poštivanju socijalne distance te navodi da smatra da je to jedini pravi put 

da se svi skupa zaštitimo i čuvamo sebe, svoje najbliže i da će se tako sačuvati i naša 

zajednica. Navodi da u ovom trenutku nitko ne zna koliko će sve to potrajati i da, bez obzira 

na trajanje toga, osim na zdravstvenu situaciju, da  će se to jako očitovati na ekonomsku 

situaciju zbog čega već petnaest dana traju pripreme svega toga. Navodi da je Vlada donijela 

prvi paket mjera, a ovo što se danas radi je prvi puta da su se istarski gradovi dogovorili, 

neovisno o političkoj boji, te su donesene mjere koje imaju temeljnu osnovu na odlukama Vlade 

koje su donesene prije nekoliko dana. Dodaje kako se nada da će Vlada ovaj tjedan donijeti 

drugi set mjera te da se nada i vjeruje da će se ubrzo ponovno naći na telekonferenciji kada bi 

donijeli drugi set mjera koje bi mogle biti hrabrije i poticajnije. Ističe da su se danas našli prije 

svega kako bi mogli zakonski provesti u djelo odnosno da bi mogli pomoći onim 

gospodarstvenicima koji su najviše pogođeni mjerama nacionalnog ili županijskog stožera a 

radi se o objektima koji su odlukom Stožera zatvoreni. Cijeli set od šest točaka je nužan da bi 

se to moglo provesti u djelo i da bi se moglo provedbeno napraviti da poduzetnici, mali i sitni 

obrtnici imaju mjeru koja ih se direktno dotiče i koja ih oslobađa ili odgađa plaćanje. Ističe kako 

vjeruje da su svi svjesni da je takva situacija da će sve to skupa pogoditi ekonomski i javni i 

privatni sektor, zbog čega da moraju svi skupa raditi na tome da se težina tog udara podijeli 

ravnomjerno te da je cilj svih, da ekonomski udar koji je ispred nas i koji je već pomalo počeo, 

a navodi da je potrebno biti realan i da kao što se prije 20-ak dana situacija oko korona virusa 

pratila putem medija, kada smo svi gledali što se događa u Italiji ili Kini, da se danas to dešava 

kod nas, tako da i ovo o čemu se danas priča, da se s jedne strane priča o zdravstvenom 

trenutku no da realno sada dolazi pravi ekonomski udar zbog čega da je dobro da su se danas 

našli kako bi riješili taj dio. Dodaje da se nada da će vrlo brzo, ne samo putem Gradskog vijeća 

već i putem Gospodarskog vijeća lansirat jednu video konferenciju gdje će se probat sa 

gospodarstvenicima i svima uključenima u Gospodarskom vijeću vidjeti šta najviše muči naše 

gospodarstvenike u onom dijelu u kojem Grad može pomoći jer realno, 90% se može bazirati 

na odlukama Sabora i Vlade dok u preostalih 10% mogu gradovi samostalno potaknuti 

određene inicijative. Zahvaljuje svima što su spremno prihvatili nov način održavanja sjednice 

Gradskog vijeća te prepušta riječ svojim suradnicima, pročelnicima u izlaganju točke po točke 

dnevnog reda. 

Predlagatelj za prvu 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.  

U raspravi su sudjelovali vijećnici Darko Martinović (KLGB nositelja Silvana Vlačića), Daniel 

Mohorović (SDP), Tanja Pejić (KLGB nositelj Silvano Vlačić), Vesna Šćira Knapić (IDS-HNS-

HSU), Alenka Verbanac (IDS-HNS-HSU), Nevina Miškulin (KLGB nositeljica: Nevina Miškulin), 

Silvano Vlačić (KLGB nositelj Silvano Vlačić), Željko Ernečić (SDP), Đulijano Kos (IDS-HNS-

HSU). 

Darko Martinović (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) uvodno pozdravlja sve prisutne te navodi da 

prihvaća ovaj način jer, obzirom na uvjete koji jesu, smatra da je potrebno intervenirat i 

poduzeti određene mjere, primijenit ono što je već dano od strane Vlade i Sabora kao što je 

već iznio Gradonačelnik. Navodi da je suglasan da se odluke prihvate no dodaje da misli  da 

bi bilo neophodno razmišljati i o nekim drugim mjerama. Dodaje kako smatra da bi već morali 

počet razmišljati, obzirom na situaciju koja postoji i koja neće još skoro biti bajna, da se u 



dogledno vrijeme počne razmišljati generalno i o svim građanima i to na koji način i njima, a 

ne samo gospodarstvenicima, olakšati preživljavanje ove krize. Navodi da se to odnosi na 

plaćanje komunalne naknade, plaćanje naknade prikupljanja smeća, vode odnosno generalno 

na komunalije gdje se mogu napraviti određeni ustupci građanima kako ih se ne bi oštetilo u 

korištenju tih usluga koje gradske komunalne organizacije daju a na isti način da im se 

prolongiraju određene obveze. Navodi da postoje i određene pričuve i da je potrebno da se 

sagledaju svi elementi,  kao i socijalna struktura ljudi, kako bi se vidjelo gdje se sve može 

intervenirati. Vezano uz drugu mjeru, predlaže Gradonačelniku i ostalim vijećnicima, da, 

obzirom su osnivači određenih ustanova na prostoru Grada, da se već u drugoj mjeri razmišlja 

na način uštede i to tako da onima koji rade i stvarno rade i zalažu se i daju sebe nesebično u 

ovim trenucima ne, ali svima ostalima, da se počne razmišljati o nekim uštedama kao kroz 

osobne dohotke i neke druge beneficije koje se isplaćuju i daju. Dodaje kako smatra da se 

generalno dotaknuo nekih tema o kojima će morati razmišljati već za iduću sjednicu te ponavlja 

da smatra da treba što prije početi razmišljati o građanima i onima kojima je najpotrebnije. 

Daniel Mohorović (SDP) uvodno pozdravlja sve prisutne te dodaje kako smatra da do sada od 

strane Grada nije napravljena niti jedna greška u koracima. Dodaje da je činjenica da smo u 

stanju velike zdravstvene krize za koju se ne zna koliko će trajati, ali da se zna da će 

ekonomska kriza koja se nadzire trajati puno duže od zdravstvene krize. Ističe kako se njegovi 

navodi odnose na sve točke dnevnog reda te dodaje kako pozdravlja navode Gradonačelnika 

da se predviđa nekoliko setova mjera, da se u tome prati državna razina te navodi da mu je 

drago da je, bez obzira na političke boje, na razini Županije postignut konsenzus i da se 

najavljuju mjere, po prilici slično kao što se prati i zdravstvena kriza i ovisno o situaciji se 

prilagođavaju mjere. Ističe da treba biti jako osjetljiv po pitanju gospodarstva i voditi računa 

prije svega, što je i namjera ovih prvih mjera, da se na neki način pomogne onima koji su prvi 

na udaru u gospodarstvu, te dodaje da je činjenica da će i drugi i treći biti na udaru u 

gospodarstvu i da će se u gospodarstvu za nekoliko mjeseci osjetiti taj udar, dok se ne 

stabilizira situacija.  Dodaje kako smatra da bi trebalo uključiti Gospodarsko vijeće a možda i 

šire, u koju bi raspravu trebalo uključiti sve ljude, obrtnike i poduzetnike u najširem smislu, 

predstavnike sindikata, tako da to vijeće ne bi trebalo biti samo gospodarsko nego i socijalno 

vijeće pri čemu da bi trebalo voditi računa na koji način mjere utječu na sve faktore u našoj 

državi odnosno u gospodarstvu. Naglašava da je bitno štititi proizvodnju, kao i potražnu stranu 

i da se omogući i poduzetnicima i građanima da što lakše prebrode ovu krizu. 

Tanja Pejić (KLGB nositelj Silvano Vlačić) navodi da je željela postaviti pitanje na koje je već 

odgovor dao Gradonačelnik a da se pitanje odnosilo na to da li su predložene mjere rađene u 

konzultaciji sa strukom odnosno poduzetnicima i obrtnicima iz kojeg odgovora Gradonačelnika 

proizlazi da nisu. Navodi da će to biti prvi i glavni razlog zbog čega će biti protiv svih točaka 

osim točke 2. i 5. dnevnog reda. Dodaje da je zadnjih par dana dosta intenzivno pratila po 

internetu i to od glasa poduzetnika pa do mjera ostalih gradova koji su se više primakli otpisu 

a ne odgodi. Dodaje da, obzirom se nisu konzultirali sa strukom, da bi ta jedna prva mjera 

trebala biti otpis a tek onda odgoda, obzirom se postavlja pitanje koliko će poduzetnika uopće 

imati svoje firme i obrte nakon ove krize. Navodi, najprije otpis a nakon toga odgoda jer da je 

pitanje kako će oni nakon određenog vremena, kada neće imati poslovnu aktivnost, kako će 

misliti o ovim dugovanjima koji im se sada otpisuju i nastaviti normalno poslovanje. Ističe da 

se njezin komentar odnosi na svih šest točaka dnevnog reda, osim točke 2. i 5. koje će prihvatiti 

a ostale nikako obzirom je to jedna interventna aktivnost koja se nije radila u konzultaciji s 

poduzetnicima zbog čega da nije fer da im se samo odgađa. 

Vesna Šćira Knapić (IDS-HNS-HSU) navodi da smo svjedoci brzih promjena u okruženju  i da 

je potrebno i određeno vrijeme za administrativnu pripremu svih mjera te dodaje da pozdravlja 

koordinaciju istarskih gradova i da očekuje naredne korake i mjere kojih će sigurno biti, te 



dodaje da je važna koordinacija gradova i gledati smjernice državne razine. Pozdravlja reakciju 

i dodaje da će sigurno toga biti još, pošto će situacija potrajati neko vrijeme te navodi kako se 

nada da će se uspjeti pomoći sugrađanima i svima sa tim mjerama. 

Alenka Verbanac (IDS-HNS-HSU) navodi da će se referirati na sve točke dnevnog reda te 

dodaje da pozdravlja sve akcije napravljene od strane Grada Labina i svih gradskih institucija 

te svih ljudi koji su na bilo koji način uključeni u novonastalu situaciju. Navodi kako smatra da 

je Grad reagirao jako dobro te da je prioritet u posljednja tri tjedna bio zdravstveni aspekt cijele 

priče. Ističe kako je svima poznato da će ta situacija utjecati i na ekonomsku sferu svih i to u 

svim segmentima. Dodaje kako navedene mjere smatra kao prvi paket mjera za gospodarstvo 

te da vjeruje da će ih morati biti, na žalost još, te dodaje kako smatra da se pravovremeno 

reagiralo i da se mora naći način kako bi se donijele čim kvalitetnije mjere za gospodarstvo. 

Ponavlja da ove mjere za sada smatra dobrim, a koje mjere smatra da će biti potrebno 

produbit. 

Nevina Miškulin (KLGB nositeljica: Nevina Miškulin) nakon uvodnog pozdrava navodi da joj je 

drago da se na ovaj način mogu vidjeti i čuti, raditi i ostvarivati svoj udio kao vijećnici. Navodi 

kako pozdravlja sve mjere koje se donose i koje će danas usvojiti na Gradskom vijeću te ističe 

kako su mjere usmjerene ka prevladavanju gospodarskih situacija koje su uzrokovane 

pandemijom. Ističe kako je najvažnije, i što od srca želi svima, da građani Labina, Labinštine i 

cijele zemlje, u najvećoj mogućoj mjeri sačuvaju svoje zdravlje, svoje živote i da sve ovo prođe 

sa čim manje posljedica. Dodaje kako smatra da će onda svi imati više vremena da se radi i 

promišlja o novim mjerama i da će biti spremni vrlo solidarno razmišljati o opstanku onih, 

pomaganju onima, koji su pretrpjeli najveće gubitke. Navodi kako pozdravlja sve mjere koje je 

Grad Labin na čelu s Gradonačelnikom donio i usvojio vezano za prevladavanje pandemije, a 

što je prethodno i navela u svom javljanju od 18. ožujka kada se javila i od kada se nalazi u 

samoizolaciji. 

Silvano Vlačić (KLGB nositelj Silvano Vlačić) ističe kako je situacija takva kakva još nije bila u 

našim životima te da je činjenica da svijet još nije izmislio ekonomski način življenja na način 

da štamparija štampa novce koliko god treba i da trošimo koliko nam je potrebno i da sve što 

nam treba dobijemo od štampanja novca u štampariji. Navodi kako to drugim riječima znači da 

netko mora novac zaraditi kako bi se novac mogao potrošiti te da se zna da se novac zarađuje 

u gospodarstvu, u realnom sektoru. Dodaje da je u ovom trenutku veliki dio tog realnog sektora 

pogođen krizom, netko više, netko manje, a netko na način da ne može raditi. Dodaje da je 

netko otvorio firmu pred neko vrijeme, a sada je on spriječen u svom radu, apsolutno ne može 

raditi što da je isto kao da je zatvorio firmu i likvidirao je. Navodi kako to govori kako bi svi 

skupa shvatili da će ekonomski problem biti ogroman te dodaje da ne ulazi u zdravstveni 

problem obzirom nije njegova struka, a da je zdravstveni vjerojatno još gori. Za predložene 

mjere navodi da su u duhu onoga što se na nivou države dešava te navodi da vjeruje i razumije 

da se ne može odmah nešto drastično promijeniti jer da kod ljudi to i ne ide obzirom je potreban 

neki period da bi se shvatilo da treba donijeti jače mjere kao što je bilo i sa slobodom 

ograničavanja kretanja. Navodi kako u jednu ruku razumije argumente kolegice Tanje Pejić te 

dodaje kako smatra da njezini komentari stoje jer ako je netko zatvorio frizerski salon on ne 

radi, njemu je netko zabranio da radi. Ako je netko zatvorio kafić, njemu je netko zabranio da 

radi, a ako on ne radi neko odgađanje plaćanja njemu ništa ne znači već je jedino rješenje da 

je oslobođen plaćanja svega jer bi druga varijanta bila da stavi ključ u bravu obzirom se nikada 

neće moći naplatiti što da se ne želi na takav način rješavati. Navodi da sve ovo govori ne 

kako bi rekao da ove mjere nisu prihvatljive i dobre, smatra ih dobrima te ih smatra kao „prvi 

škalin“ dodajući da moraju biti svjesni da je „drugi škalin“ vrlo brzo tu i da treba možda uzeti 

nekakvu logiku da onaj koji ne radi, ne treba niti plaćati ono što ne konzumira, jer ukoliko ne 

konzumira, nema šta ni plaćati. Ne konzumira terasu, ne konzumira koncesijsku naknadu, ne 



konzumira najam poslovnog prostora, do čega smatra da će se morati doći. Također navodi 

da se slaže da, kada bude sve to prošlo, da oni koji budu radili, koji budu opstali, da se njima 

pomogne tako da im se odgodi. Završno navodi da prihvaća predložene mjere kao prvi korak 

koji Grad radi, kao i onaj koji vodi Grad na način da ne može nešto prelomiti naglo preko 

koljena, no da je potrebno da se razmišlja da ljude treba osloboditi onoga što ne konzumiraju 

čim prije, jer da svi živimo od gospodarstvenika i ukoliko oni propadnu, štamparija neće raditi 

novce. 

Željko Ernečić (SDP) navodi kako smatra da su predložene mjere u redu ali kao prvi korak 

mjerama koje će biti potrebno donijeti a to je da se onima koji ne rade, da se njima ne odgodi 

nego da im se ukinu naknade, zakupnine, koncesije, jer odakle će netko plaćati zakupninu ako 

živi od svakodnevnog utroška i od mjeseca do mjeseca. Ponavlja da su predložene mjere za 

početak dobre, prihvatljive i da će glasati za njih ali da treba gledati na to da se te mjere što 

prije prošire, na način da se ukinu zakupnine, naknade, trošarine koje i neće biti obzirom nema 

prometa. Ističe da jedna stvar o kojoj Grad može voditi računa i gdje može donijeti odluku je 

prirez koji je prihod lokalne samouprave i koja odlučuje o njegovoj visini, pa ukoliko bi se on u 

potpunosti ukinuo ili smanjio, to bi također pomoglo gospodarstvenicima, privrednicima, 

obrtnicima i svima ostalima da se kriza lakše prevlada. 

Đulijano Kos (IDS-HNS-HSU) navodi kako će se referirati na sve točke dnevnog reda te ističe 

kako smatra da je Grad fantastično reagirao u ovoj krizi i da smo na neki način bili vodilja, pa 

čak i u cijeloj Hrvatskoj, kako treba ići, i da se dosta drugih gradova vodilo Gradom Labinom 

što smatra da je za svaku pohvalu. U odnosu na predložene mjere, navodi da su mjere 

povezane sa Vladom Republike Hrvatske i da smatra da su te mjere koje su donesene, a pari 

tim mjerama i da je sigurno da će se vrlo brzo trebati donijeti neke nove mjere. Ističe da se sa 

svim predloženim mjerama slaže te navodi kako smatra da se u ovom kratkom razdoblju nije 

ni dalo napraviti puno više od tih mjera te da je Vlada tek nedavno donijela te prve mjere, a 

ovaj tjedan da donosi druge i da će sigurno i Grad Labin reagirat jako brzo. Navodi da je 

suglasan sa većinom kolega i kolegica da će gospodarstvenicima trebati jako velika pomoć, a 

na koji način i u kom smjeru, da će trebat promislit u dogovoru s njima te da će trebat kontaktirat 

njih obzirom oni najbolje znaju što im je najnužnije i koje im je najveće opterećenje dodajući 

da je siguran da i Gospodarsko vijeće može dati svoju tezu o svemu skupa. 

Izvjestiteljica Anamarija Lukšić dodaje da se predložena mjera bazirala prvenstveno na zakonu 

i mjerama i ništa van toga. 

Eni Modrušan, predsjednica Vijeća, zaključuje raspravu, te nakon glasovanja utvrđuje da je 

Vijeće glasovanjem 16 „ZA“, 1 „PROTIV“  donijelo Odluku o dopuni odluke o komunalnom 

doprinosu. 

 

AD. 2.  

Eni Modrušan, predsjednica Vijeća prelazi na drugu točku dnevnog reda „Donošenje Odluke 

o odgodi dospijeća plaćanja poreza na potrošnju“.  

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.  

Gradonačelnik Valter Glavičić pojašnjava da o porezu ne odlučuje niti Gradsko vijeće niti Grad 

Labin već država, a lokalna samouprava da odlučuje samo o visini poreza tako da će se mjera 

koja se predlaže moći primijeniti uz suglasnost Porezne uprave što je vezano za sve što se 



odnosi na poreze. Ističe da se mora poštivati zakon i da ga se mora pridržavat i ponašati se 

sukladno tome. 

Eni Modrušan, predsjednica Vijeća, otvara raspravu. 

Nema rasprave. 

Eni Modrušan, predsjednica Vijeća, konstatira da je vijećnik Nenad Boršić zbog obveza 

napustio sjednicu u 10,40 sati te Vijeće nastavlja s radom sa 16 vijećnika.  

Eni Modrušan, predsjednica Vijeća, zaključuje raspravu te nakon glasovanja utvrđuje da je 

Vijeće glasovanjem 16 „ZA“ jednoglasno donijelo Odluku o odgodi dospijeća plaćanja poreza 

na potrošnju. 

 

AD.3. 

Eni Modrušan, predsjednica Vijeća prelazi na treću točku dnevnog reda „Donošenje Odluke o 

odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade“. 

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. 

Nema rasprave. 

Eni Modrušan, predsjednica Vijeća, zaključuje raspravu te nakon glasovanja utvrđuje da je 

Vijeće glasovanjem 15 „ZA“, 1 „PROTIV“  donijelo Odluku o odgodi dospijeća plaćanja 

komunalne naknade. 

 

AD.4. 

Eni Modrušan, predsjednica Vijeća prelazi na četvrtu točku dnevnog reda „Donošenje Odluke 

o umanjenju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu 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. 

Nema rasprave. 

Eni Modrušan, predsjednica Vijeća, zaključuje raspravu te nakon glasovanja utvrđuje da je 

Vijeće glasovanjem 15 „ZA“, 1 „PROTIV“ donijelo Odluku o umanjenju zakupnine poslovnih 

prostora u vlasništvu Grada Labina. 

 

AD.5. 

Eni Modrušan, predsjednica Vijeća prelazi na petu točku dnevnog reda  „Donošenje Odluke o 

oslobođenju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina“. 



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. 

Nema rasprave. 

Eni Modrušan, predsjednica Vijeća, zaključuje raspravu te nakon glasovanja utvrđuje da je 

Vijeće glasovanjem 16 „ZA“ jednoglasno donijelo Odluku o oslobođenju od plaćanja poreza na 

korištenje javnih površina. 

 

AD.6. 

Eni Modrušan, predsjednica Vijeća prelazi na šestu točku dnevnog reda „Donošenje Odluke o 

odgodi plaćanja naknade za koncesijska odobrenja“. 

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. 

Nema rasprave. 

Eni Modrušan, predsjednica Vijeća, zaključuje raspravu te nakon glasovanja utvrđuje da je 

Vijeće glasovanjem 15 „ZA“, 1 „PROTIV“ donijelo Odluku o odgodi plaćanja naknade za 

koncesijska odobrenja. 

 

AD.7. 

Eni Modrušan, predsjednica Vijeća prelazi na sedmu točku dnevnog reda „Donošenje Odluke 

o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Labina (Rekonstrukcija i opremanje 

dječjeg igrališta Vinež).“ 

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. 

Nema rasprave. 

Eni Modrušan, predsjednica Vijeća, zaključuje raspravu te nakon glasovanja utvrđuje da je 

Vijeće glasovanjem 16 „ZA“ jednoglasno donijelo Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja 

na području Grada Labina (Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta Vinež). 

Gradonačelnik Valter Glavičić završno zahvaljuje vijećnicima na prisustvu video konferenciji i 

na kvalitetnoj raspravi te pojašnjava da je u ostalim gradovima na Vijeću  i točka za spomeničku 

rentu, a da Grad Labin nema tu točku obzirom već godinama na području Grada Labina, u 

smislu pomoći starome Gradu, nema spomeničke rente zbog čega ta točka i nije bila na 

dnevnom redu. Zahvaljuje na svim prijedlozima koje je čuo te navodi da je sigurno da su ove 

mjere prve mjere, prvi korak, prvi paket te da je siguran da će vrlo brzo biti i drugi paket mjera, 



a sve prijedloge koje je čuo da treba razložiti na način da se vidi što nam sve to znači u nekom 

kumulativu, u nekim apsolutnim brojkama, te da one mjere koje Grad bude mogao primijeniti 

za pomoć gospodarstvu, da će se sigurno primijeniti. S druge strane da, ono što je spomenuo 

vijećnik Darko Martinović vezano za komunalna poduzeća, vatrogasce itd., da se mora biti 

svjestan da, ukoliko se sve to desi, da se tim ljudima neće moći dati plaća, što da ne bi bila 

dobra ni poruka niti bi bilo dobro što se tiče jedne socijalne situacije u Gradu. Dodaje da je za 

svaku slijedeću mjeru, od prijedloga do konačne realizacije, potrebno vidjeti šta sve to skupa 

nosi i da li može sustav uopće izdržat. Navodi da podržava što je rečeno od strane vijećnika 

Daniela Mohorovića vezano uz jednu proširenu situaciju, u smislu da se proširi i na socijalnu 

komponentu, te da, osim predstavnika izvršne vlasti budu prisutni i predstavnici malog, 

srednjeg i velikog gospodarstva i da na području Grada bude prisutna jedna socijalna 

komponenta putem sindikata, na način Gospodarsko-socijalnog vijeća na nivou države. 

Pojašnjava da ne bi volio da se shvati da se nisu kontaktirali gospodarstvenici s kojima je 

stalno u kontaktu. Navodi da, što se tiče injekcija u labinsko gospodarstvo, da će se sazvat 

jedan krizni stožer koji bi mogao biti sastavljen na način kao što je sastavljen stožer za 

zdravstvene mjere na nivou države, što smatra da bi bila jedna dobra poruka da se na taj način 

uvaži i struka i oni koji su direktno ugroženi i da svi zajedno sudjeluju u tome. Navodi kako 

smatra da je poruka kojom želi i završiti svoje izlaganje, da što god da bilo, zdravstveno ili 

ekonomski, da je jedini način na koji se možemo oduprijet, jedno veliko zajedništvo, i ukoliko 

budemo svi skupa djelovati kao jedno i budemo prihvaćali situaciju i sa suprotne strane 

razmišljali o tome te se pokušavali staviti u tuđe cipele, da će se onda sigurno donijeti najbolja 

zajednička rješenja, jer da je to jedini pravi put koji nas može spasiti u ovoj situaciji, kako 

zdravstveno tako i ekonomski. 

Eni Modrušan, predsjednica Vijeća zaključuje sjednicu. 

Sjednica je snimana. 

Snimak sjednice se objavljuje na www.labin.hr. 

Dovršeno u 11.00 sati. 

 

 

ZAPISNIK VODILA                                                            PREDSJEDNICA 

 

Kristina Sinčić Smoković, v.r.                                              Eni Modrušan, v.r. 

http://www.labin.hr/

