
             

REPUBLIKA HRVATSKA     
ISTARSKA  ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
Gradonačelnik  
 

Labin, 16. srpnja 2018. 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA 

n/r predsjednici ENI MODRUŠAN 

Poštovani, 

 

 temeljem članka 51. stavka 3. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, 

broj 9/09., 9/10. – lektorirani tekst, 8/13. i 3/16.), prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Labina 

utvrđeni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i mjerilima za 

povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora. 

 Za izvjestitelja koji će sudjelovati u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela 

određujem pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom 

Donalda Blaškovića. 

 

 

GRADONAČELNIK  

                                                                                                                     Valter Glavičić,v.r. 

DOSTAVITI: 

1. Gradsko vijeće 
2. Arhiva. 

 

 

 



 

            
REPUBLIKA  HRVATSKA                                                                                                                  
ISTARSKA ŽUPANIJA                                                 PRIJEDLOG 

GRAD LABIN 
Gradsko vijeće 
 
KLASA:  
URBROJ:  
Labin,   2018. 
 

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne 
novine» broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 
110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 
147/14. i 36/15.) i članka 31. Statuta Grada Labina («Službene novine Grada Labina» broj 
9/09., 9/10. – lektorirani tekst, 8/13., 3/16. i 2/18.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici  
_____________ 2018. godine, donosi 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o  

uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na 
temelju pisanog ugovora 

 
Članak 1. 

 
U članku 2. stavak 1. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja 

komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora („Službene novine Grada Labina“ broj 16/11.) 
iza pete alineje dodaje se nova alineja 6. koja glasi: 

„-oglašavanje.“ 
 Dosadašnje alineje 6. i 7. brišu se. 
 

Članak 2. 
 U članku 6. stavak 1. iza točke 9. umjesto točke stavlja se zarez, te se dodaje nova 
točka 10. koja glasi: 
 „10. početni iznos naknade (samo u slučaju obavljanja komunalne djelatnosti 
oglašavanja).“ 
 

Članak 3. 
 

U članku 8. stavak 1. pod točkom 2. peti i šesti odjeljak brišu se. 
Iza četvrtog odjeljka dodaje se novi odjeljak koji glasi: 
„Za obavljanje djelatnosti oglašavanja potrebno je dostaviti: 
- reference za obavljanje djelatnosti oglašavanja u najmanje posljednje 2 godine, 
- dokaz o uplaćenoj jamčevini u visini 50% od početnog iznosa naknade.“ 

 
 
 

 



Članak 4. 
  
 Članak 10. stavak 1. mijenja se i glasi: 
„Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je najniža ponuđena cijena, osim za obavljanje 
komunalne djelatnosti oglašavanja, kada je kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja najviši 
ponuđeni iznos naknade, uz uvjet da je ponuditelj zadovoljio sve uvjete iz ove Odluke.“ 
 

Članak 5. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada 
Labina“. 
 
         PREDSJEDNICA  
                    Gradskog vijeća 
 
                                Eni Modrušan  

 
 
DOSTAVITI:  

1. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom – ovdje 
2. Upravni odjel za proračun i financije - ovdje 
3. Pismohrana – ovdje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izradila: Maja Babić Vidak, v.r. 
 
Pročelnik: Donald Blašković, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
OBRAZLOŽENJE 

1. ZAKONSKA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 
 

• Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - lektorirani 
tekst, 8/13., 3/16. i 2/18.) 

• Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95., 70/97., 128/99., 
57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 
84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.) 

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ODLUKOM 

U članku 15. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu određeno je da 
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave određuje komunalne djelatnosti iz stavka 1. 
toga članka te određuje uvjete i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za 
povjeravanje određenih komunalnih poslova na temelju ugovora. 

Budući da, sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima u Gradu Labinu (pročišćeni 
tekst) („Službene novine Grada Labina“ broj 17/17.) deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija te 
veterinarsko – higijeničarski poslovi više nisu komunalne djelatnosti, isto se briše i iz ove 
Odluke. 

Budući se Odlukom o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Labinu 
(„Službene novine Grada Labina“, broj 7/18.) propisuje da komunalnu djelatnost oglašavanja 
više ne obavlja Trgovačko društvo Labin 2000 d.o.o. Labin, već da se ista obavlja na temelju 
ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, ovom Odlukom potrebno je propisati uvjete i 
mjerila za obavljanje navedene djelatnosti. 

S obzirom na sve navedeno, predlaže se donošenje predmetne Odluke. 
 
 

3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE 
 

Za provođenje ove Odluke nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu.  

   

        

          Gradonačelnik 

          Valter Glavičić, v.r. 

 

Prijedlog izradila: Maja Babić Vidak 

Pročelnik: Donald Blašković        

 
 

 
 
 

  

 

 



 


