
 

             
 

REPUBLIKA HRVATSKA     
ISTARSKA  ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
Gradonačelnik  
 
Labin, 26. srpnja 2021. 

 

 
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. – lektoriran tekst, 8/13, 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 
1/21.), prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Labina utvrđeni prijedlog Zaključka o primanju 
na znanje Odluke o raskidu Ugovora za obilježavanje horizontalne signalizacije od 26. srpnja 
2021. 
 
 Za izvjestitelja koji će sudjelovati u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela 
određujem Danijela Žužića, pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i 
upravljanje imovinom.  
 
 
 

GRADONAČELNIK  
 

                                                                                                                    Valter Glavičić, v.r. 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Gradsko vijeće 
2. Arhiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

               
 
REPUBLIKA HRVATSKA                                                                              PRIJEDLOG 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
Gradsko vijeće 

 
KLASA: 021-05/21-01/ 
URBROJ: 2144/01-01-21-1 
Labin, ______ 2021. godine 

 
 
Na temelju članka 31. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina”, broj 

9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 8/13., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.) i 
članka 13. stavka 3. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih 
poslova na temelju pisanog ugovora („Službene novine Grada Labina“ broj 16/11.), Gradsko 
vijeće Grada Labina je na sjednici održanoj dana ____________ 2021. godine, razmatralo 
informaciju o razlozima raskida ugovora za obilježavanje horizontalne signalizacije na 
području Grada Labina, te je donijelo slijedeći 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

1. Prima se na znanje Odluka o raskidu Ugovora za obilježavanje horizontalne 
signalizacije, KLASA: 022-05/21-01/266, URBROJ: 2144-01-01-21-1, od 26. srpnja 2021. 

  
 2. Odluka o raskidu Ugovora za obilježavanje horizontalne signalizacije iz točke 1. 
nalazi se u prilogu ovog Zaključka i sastavni je dio istog. 
 

3. Ovaj Zaključak se objavljuje u „Službenim novinama Grada Labina“. 
  
 
 

 
                                   PREDSJEDNICA 
                                                                                                                     Gradskog vijeća 
 
                                                                                                                       Eni Modrušan 

           
 

 
 
 
 
DOSTAVITI: 
1. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom 
2. Upravni odjel za proračun i financije 
3. Arhiva 

 



 

 

OBRAZLOŽENJE 

      1.  ZAKONSKA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA 

• Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - lektorirani 

tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst, 2/20., 1/21.) 

• Odluka o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na 

temelju pisanog ugovora („Službene novine Grada Labina“ broj 16/11.) 

 

2.  OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ZAKLJUČKOM 

Člankom 13. stavkom 2. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja 
komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora propisano je da Grad Labin može otkazati 
ugovor u slučajevima: 1. da izvršitelj ne obavlja poslove iz ugovora pravovremeno i kvalitetno 
tako da uslijed nepravovremenog i nekvalitetnog obavljanja poslova može doći do štete za 
naručitelja, 2. da izvršitelj bez opravdanog razloga prestane obavljati poslove iz ugovora, 3. 
da izvršitelj nakon upozorenja naručitelja ne obavi pružanje određene usluge iz ugovora. 

Člankom 13. stavkom 3. iste Odluke propisano je da Odluku o otkazu ugovora donosi 
Gradonačelnik na prijedlog Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, a o razlozima raskida 
dužan je izvijestiti Gradsko vijeće na prvoj slijedećoj sjednici. 

Ugovor za obilježavanje horizontalne signalizacije, KLASA: 363-01/18-01/50, 
URBROJ: 2144/01-02/02-18-2, od 25. srpnja 2018. godine skopljen je između Grada Labina 
kao Naručitelja i trgovačkog društva SIGNALIZACIJA d.o.o., kao Izvršitelja na razdoblje od 4 
godine, dakle do 25. srpnja 2022. godine. 

Temeljem članka 8. Ugovora za obilježavanje horizontalne signalizacije, KLASA: 363-
01/18-01/50, URBROJ: 2144/01-02/02-18-2, od 25. srpnja 2018. godine, pročelnik Upravnog 
odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom uputio je pismenim putem dana 
07. lipnja izvješće o svim obavljenim pozivima od strane Grada Labina za izvršavanje obveza 
preuzetih ugovorom koji su upućeni tijekom svibnja 2021., te se Izvršitelj pozvao da 
najkasnije do 08.06.2021. organizira početak radova na održavanju horizontalne signalizacije 
na području Grada Labina, jer da će u protivnom Grad Labin biti prisiljen raskinuti ugovor 
sukladno čl. 14. Ugovora. Izvršitelj je na navedeni poziv odgovorio kako nisu u mogućnosti 
započeti s radom do narednog tjedna. Pročelnik je izdao nalog Izvršitelju da se mora planirati 
početak radova u narednom tjednu, odnosno najkasnije do srijede,16.06.2021. godine.  
Gospodin Petar Kulić, direktor trgovačkog društva SIGNALIZACIJA d.o.o., dostavio je 15. 
lipnja 2021. obavijest putem e-maila pročelniku Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo 
i upravljanje imovinom kojim obavještava Grad Labin da nisu u mogućnosti započeti sa 
radovima u dogovorenom roku, jer da su radnici Izvršitelja još uvijek na bolovanju, pa da 
stoga Grad Labin može raskinuti ugovor o održavanja horizontalne signalizacije na području 
Grada Labina iz 2018. godine. 

Obzirom na navedeno, da su ispunjeni uvjeti za otkaz ugovora o održavanju 
horizontalne signalizacije iz članka 14. Ugovora za obilježavanje horizontalne signalizacije, 
jer Izvršitelj ni nakon upozorenja Naručitelja nije obavio pružanje usluge iz ugovora, te da se i 
Izvršitelj složio da se raskine Ugovor, donesena je Odluka o raskidu ugovora za 
obilježavanje horizontalne signalizacije, KLASA: 022-05/21-01/266, URBROJ: 2144-01-01-
21-1, od 26. srpnja 2021., a temeljem koje Odluke će se izraditi Ugovor o sporazumnom 
raskidu Ugovora za obilježavanje horizontalne signalizacije. 

 
3.  FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ZAKLJUČKA 

Za provođenje ove Odluke nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu.  

  GRADONAČELNIK 

            Valter Glavičić, v.r. 

Prijedlog izradila: Tijana Celija, v.r.                     

Pročelnik: Danijel Žužić, v.r. 


