
ISTARSKA ŽUPANIJA 
GRAD LABIN 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA LABIN DONJI 
Labin, 31. kolovoz 2020. 
 
 

ZAPISNIK 
 
sa sjednice Vijeća Mjesnog odbora  Labin Donji održane dana 31. kolovoza 2020. u 
prostorijama Kluba umirovljenika, Trg labinskih rudara 3, s početkom u 19.00 sati. 
 
Prisutni: Alen Vozila, predsjednik; Ifet Bešić, član; Sakib Trumić, član; Antonela Pamić, članica; 
Nevenka Belušić, članica; Dean Nestorović, član dok član Darijan Čekada nije prisustvovao 
sjednici. 
 
Zapisničarka: Kristina Sinčić Smoković, viša savjetnica za pravne poslove Upravnog odjela za 
poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove Grada Labina 
 

Alen Vozila, predsjednik Mjesnog odbora Labin Donji uvodno je pozdravio sve prisutne 
te predložio dnevni red sjednice: 

 
1. Izvršenje projekata na području Mjesnog odbora do kraja kalendarske godine 
2. Priprema prijedloga i zahtjeva koji bi se uputili povodom sastavljanja prijedloga 

Proračuna Grada Labina za 2021. godinu 
3. Prijedlog o stvaranju facebook stranice Mjesnog odbora Labin Donji 
4. Razno 

 
 

AD.1. 
Sa predloženim dnevnim redom složili su se svi prisutni članovi Mjesnog odbora nakon 

čega je predsjednik Alen Vozila upoznao prisutne da je kontaktirao Upravni odjel za komunalno 
gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina te da je upoznat da je prioritetni projekt koji 
će se obaviti na području Mjesnog odbora ugradnja usporivača prometa u ulici Zelenica sa 
kojim radovima da će se započeti tijekom rujna 2020. Predlaže da bi se, od radova koji bi se 
mogli napraviti do kraja kalendarske godine, mogao postaviti stol za stolni tenis na igralištu OŠ 
Ivo Lola Ribar za što bi bili uključeni i građani koji bi se pozvali na obavljanje radova te bi se 
pronašli sponzori. Ifet Bešić se složio s prijedlogom s time da je naveo da je najprije potrebno 
razgovarati s nadležnim osobama kako bi se vidjelo što je konkretno potrebno napraviti za 
postavljanje tog stola te ujedno navodi da se na igralištu i dalje nalazi željezo koje je ondje 
odloženo prilikom zamjene koševa, a koševi da su vraćeni na mjesto.  

 
AD.2. 
Alen Vozila navodi da je upoznat da se ranije isticala potreba sanacije nogostupa od 

semafora do Trga labinskih rudara, uređenje kružnog toka kod Formule kao i ceste od Formule 
prema Katurama, potreba za više parkirnih mjesta, za uređenjem Spomenika rudaru, sanacije 
ceste i parkirališnih mjesta na području bivšeg Istratransa, iza caffe bara Alt, problem slivnih 
voda i poplavljanja konoba u djelu zgrada u ulici Matka Laginje, kod zgrade u Viletama i na 
Starcima, no da su svi svjesni da je zbog situacije oko korona virusa manje novca od 
planiranog te da je prilikom predlaganja projekata za Proračun potrebno toga biti svjestan. 
Nakon toga Ifet Bešić predlaže da se riješi problem na koji je i ranije ukazivao vezano uz 
stvaranje lokvi nakon kiša kod usporivača prometa kod slastičarnice na Trgu labinskih rudara 
kao i rješavanje pitanja uvođenja jednosmjernih ulica u tzv. donjem dijelu Harlema i to ulice K. 
Kranjca, Antona Selana i Rudarska. Sakib Trumić navodi da se urušava zid iza caffe bara Bač, 
kod stepenica i da ga je potrebno na vrijeme sanirati. Antonela Pamić podsjeća da su ranije 
isticani prijedlozi za uređenjem ulice Mate Balota na Starcima. Članovi vijeća suglasili su se 



sa ranije isticanim prijedlogom da se uredi ograđeni dio prostora ispred OŠ Ivo Lola Ribar i to 
na način da se na tlo iscrta šahovska ploča dok bi se za figure za šah tražili sponzori kao i da 
se na tlo iscrtaju druge igre npr. cip-cop i slično. Nevenka Belušić navodi da je primijetila da 
se na dječjem igralištu u centru, pored bivšeg Fista okuplja velik broj djece, što da moguće 
ukazuje na potrebu za još kojim igralištem jer da dolaze djece i iz drugih dijelova grada te 
ujedno ukazuje da je jako opasan izlaz iz pošte jer da se direktno izlazi na ulicu te da ga je 
potrebno na neki način osigurati. Alen Vozila navodi da će se sastaviti lista sa prijedlozima 
konkretnih radova i projekata koji će se predložiti da se uvrste u Proračun za 2021. godinu a o 
kojima se danas govorilo, koji će prijedlozi biti prezentirani predstavnicima Grada na idućoj 
sjednici. 

 
AD.3. 
Sa prijedlogom da se napravi facebook stranica Mjesnog odbora Labin Donji suglasili 

su se svi prisutni članovi jer da će se na taj način vidjeti želje i potrebe građana Mjesnog 
odbora, lakše ostvariti kontakt sa građanima te da će na taj način građani biti upoznati s radom 
Mjesnog odbora. 

 
Članovi Mjesnog odbora Labin Donji upoznati su da će kroz kraće vrijeme biti 

obaviješteni o terminu kada će se održati sastanak na koji će biti pozvani i građani Mjesnog 
odbora Labin Donji na kojem će moći iskazati svoje prijedloge projekata i radova radi 
sastavljanja prijedloga Proračuna za 2021. godinu.   

 
 

Dovršeno u 20,00 sati 
                                     
 

                                                                                              PREDSJEDNIK 
 

                                                                                              Alen Vozila, v.r. 
 
 
 

Zapisničarka: Kristina Sinčić Smoković 
 
 
Dostaviti: 

1. Alen Vozila, predsjednik 
2. Grad Labin-web 
3. Arhiva 

 


