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REPUBLIKA HRVATSKA     
ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
GRADSKO VIJEĆE 
Komisija za izbor i imenovanja 
KLASA: 029-01/22-01/2 
URBROJ: 2163-4-01-22-5 
Labin, 4. srpnja 2022. 
 

ZAPISNIK 
 sa 6. sjednice Komisije za izbor i imenovanja 

 
 

Prisutni članovi Komisije: Lari Zahtila, Alenka Verbanac, Valdi Gobo 
Opravdano odsutni: Rasim Halilović, Tanja Pejić 
Ostali prisutni: Kristina Sinčić Smoković, viša savjetnica za pravne poslove 
 
Lari Zahtila, predsjednik Komisije pozdravlja prisutne, utvrđuje da postoji kvorum te prelazi 
na utvrđeni Dnevni red: 

1. Utvrđivanje prijedloga za određivanje imena nove ustanove-Doma za starije 
osobe u Labinu, sagrađen na k.č. 162 k.o. Novi Labin u Labinu, Ulica Katuri 

2. Utvrđivanje prijedloga Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu 
potrošača javnih usluga 

3. Razno 

AD.1.)  
Lari Zahtila utvrđuje da je Javni poziv za predlaganje imena nove ustanove-Doma za starije 
osobe u Labinu KLASA: 024-02/22-02/119, URBROJ: 2163-4-01-22-1 pokrenut od strane 
Gradonačelnika Grada Labina dana 26. travnja 2022. godine sa rokom za podnošenje 
prijedloga 30 dana od dana objave. Navedeni rok za podnošenje prijedloga produljen je 
Javnim pozivom za predlaganje imena nove ustanove-Dom za starije osobe u Labinu, 
KLASA: 024-02/22-02/119, URBROJ: 2163-4-01-22-2 Labin od 10. lipnja 2022. sa rokom za 
podnošenje prijedloga od 8 dana od dana objave odnosno zaključno sa 20. lipnjem 2022. 
godine. 
 
U navedenom roku prispjelo je 9 pisanih prijedloga i to: 
 

1. Prijedlog Nikole Šumberca, Presika 44F, Labin, prijedlog zaprimljen u pisarnici Grada 
Labina dana 27. travnja 2022. godine sa prijedlogom imena Tommaso Lazzarini 
 

2. Prijedlog Nede Milenkovski, Presika 83a, Labin, prijedlog zaprimljen u pisarnici Grada 
Labina dana 6. svibnja 2022. godine sa prijedlogom imena Toni Gregorić 
 

3. Prijedlog Desanke Persi, Dom za stare i nemoćne „Domenico Pergolis“, Via Canducci 
18, Rovinj, prijedlog zaprimljen u pisarnici Grada Labina dana 10. svibnja 2022. 
(poslano preporučenom pošiljkom dana 5. svibnja 2022.) sa prijedlogom imena 
„Zajedno“ (sa strane ugravirane dvije staračke ruke koje se drže zajedno) 
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4. Prijedlog Branka Vlačića, M. Tita 63, Raša i Nine Ricci, Paradiž 1, Martinski, prijedlog 
zaprimljen u pisarnici Grada Labina dana 24. svibnja 2022. godine (poslano 
preporučenom pošiljkom dana 20. svibnja 2022.) sa prijedlogom imena Rina Miletić 
 

5. Prijedlog Slavice Belavić, Zelenice 29, Labin, prijedlog zaprimljen u pisarnici Grada 
Labina dana 24. svibnja 2022. godine, sa prijedlogom imena Vila mira Kature 
 

6. Prijedlog Giannia Vlačića, Ružići 37, Nedešćina, prijedlog zaprimljen u pisarnici 
Grada Labina dana 27. svibnja 2022. godine, sa prijedlogom imena Sveta Barbara 
 

7. Prijedlog Branka Vlačića, M. Tita 63, Raša, prijedlog zaprimljen u pisarnici Grada 
Labina dana 24. lipnja 2022. godine (poslano preporučenom pošiljkom dana 17. lipnja 
2022.) sa prijedlogom imena Pod ladonjo 
 

8. Prijedlog Udruge sindikata umirovljenika Hrvatske-podružnica Labin, Rudarska 1, 
Labin, prijedlog zaprimljen u pisarnici Grada Labina dana 20. lipnja 2022. godine, sa 
prijedlogom imena Dom za starije osobe Labin 
 

9. Prijedlog Anite i Andrina Čekada, Kapelica 7A, Labin, prijedlog zaprimljen u pisarnici 
Grada Labina dana 20. lipnja 2022. godine, sa prijedlogom imena Aleksandar Sandro 
Golja ili skraćeno Sandro Golja 

 
Utvrđuje se da su sve pristigle pisane prijave pravodobne i potpune. 
 
Lari Zahtila, predsjednik Komisije čita mail članice Komisije Tanje Pejić zaprimljen dana 2. 
srpnja 2022. godine u kojem ista navodi da neće moći prisustvovati sjednici ali bi voljela da 
se uvaži i njen glas po pitanju točaka dnevnog reda. Imenovana navodi da je ona za prijedlog 
imena za Dom za starije osobe Rina Miletić. U obrazloženju navodi da se time spomen daje 
živućoj osobi, da je gđa. Rina žena velikog duha, snage i životne mudrosti što da su odlike 
koje danas izumiru te da bi uz njeno ime ostala i sva ostavština od njenih pjesama i ostalih 
doprinosa koja da bi zasigurno dala dozu pozitive svima onima koji će u tom Domu boraviti.  
 
Nakon provedene rasprave, Komisija utvrđuje prijedlog imena nove ustanove: DOM ZA 
STARIJE OSOBE LABIN sa obrazloženjem da navedeni prijedlog imena Doma za starije 
osobe ističe dugogodišnju težnju, nadanje i želju lokalne zajednice Grada Labina i svih 
njegovih stanovnika da se osigura moderna i adekvatna skrb i smještaj za starije osobe na 
području Grada Labina 
 
GLASOVANJEM: 3 „za“. 
 
AD.2.)  
Lari Zahtila upoznaje članove Komisije da je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (“Narodne 
novine” broj 19/22.) koji je stupio na snagu 28. svibnja 2022. predstavničko tijelo jedinice 
lokalne samouprave koja odlučuje o pravima i obvezama potrošača – korisnika javnih usluga 
dužno osnovati savjetodavno tijelo u čijem radu sudjeluje i predstavnik udruge za zaštitu 
potrošača. Sukladno navedenom stavlja na glasovanje prijedlog da se u Savjet za zaštitu 
potrošača javnih usluga imenuju:   
1. Kristina Sinčić Smoković, predstavnica Grada Labina – za predsjednicu  
2. Zdenka Milevoj, predstavnica Društva za zaštitu potrošača Istre – za članicu. 
3. Ana Stepčić, predstavnica TD Labin 2000 d.o.o., Labin – za članicu  
4. Larisa Brnjac Jelčić, predstavnica TD 1. MAJ LABIN d.o.o. – za članicu  
5. Mihael Vale, predstavnik TD VODOVOD LABIN d.o.o. – za člana  

 
GLASOVANJEM: JEDNOGLASNO 
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AD.3.) 
Lari Zahtila upoznaje članove sa prijedlogom Istarskih domova zdravlja, Ispostava Dr. Lino 
Peršić Labin da Indira Načinović, prvostupnica sestrinstva i Danijela Načinović Balaban, 
prvostupnica sestrinstva budu imenovane za mrtvozornike na području Grada Labina i 
okolnih općina.  
 
GLASOVANJEM: JEDNOGLASNO 
 
 

 
      PREDSJEDNIK KOMISIJE 
 

                            Lari Zahtila , v.r. 
 
 
 
 
 

DOSTAVITI: 
1. Gradskom vijeću Grada Labina, predsjednici 

2. Pismohrana 


