
       
 

         
 

REPUBLIKA HRVATSKA     
ISTARSKA  ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
Gradsko vijeće 

 
KLASA : 021-05/14-01/24 
URBROJ: 2144/01-01-14-1 
Labin, 29. svibanj 2014. 

 
Na temelju članka 15. stavak 4. 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. i 153/13.), članka 31. 
Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09.) i članka 9. stavak 5. 
Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na temelju 
pisanog ugovora („Službene novine Grada Labina“ broj 16/11), a prema provedenoj Odluci o 
objavi javnog natječaja za održavanje javne rasvjete na području Grada Labina za razdoblje 
od 2014. do 2018. godine na temelju pisanog ugovora oznake KLASA: 022-05/14-01/2-62, 
URBROJ: 2144-01-01-14-1 od 03. ožujka 2014. godine, Gradsko vijeće Grada Labina na 
sjednici 29. svibnja 2014. godine, donijelo je  
 

O D L U K U 
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 

 
 1. U postupku javnog natječaja za obavljanje komunalnih poslova za održavanje 
javne rasvjete na temelju pisanog ugovora za razdoblje 2014.-2018. godine izabire se 
ponuda tvrtke ELEKTRA d.o.o. LABIN, Rudarska 9, 52220 Labin. 
 2. Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti određeni objavljenim javnim natječajem za 
prikupljanje pismenih ponuda utvrditi će se ugovorom o povjeravanju komunalne djelatnosti 
iz točke 1. ove odluke. 
 

O b r a z l o ž e n j e : 
 

 Grad Labin objavio je dana 10. ožujka 2014. godine Odluku o objavi javnog natječaja 
za obavljanje komunalnih poslova za održavanje javne rasvjete na temelju pisanog ugovora 
za razdoblje 2014. - 2018. godine. 
 Po objavljenom javnom natječaju pristigla je jedna ponuda tvrtke Elektra d.o.o. Labin 
iz Labina, Rudarska 9. 
 Polazeći od naprijed navedenog Povjerenstvo je utvrdilo da je sukladno uvjetima 
Odluke o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalnih poslova za održavanje javne 
rasvjete na temelju pisanog ugovora, ponuda ELEKTRA d.o.o. LABIN, Rudarska 9, 52220 
Labin prihvatljiva i najpovoljnija. 

Razmatrajući pristiglu ponudu, u postupku je utvrđeno da ista u potpunosti ispunjava 
uvjete tražene javnim natječajem te kao takva, ponuda ELEKTRA d.o.o. LABIN je ujedno i 
najpovoljnija ponuda, sukladno članku 10. stavak 1. Odluke o uvjetima i mjerilima za 
povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora („Službene novine 
Grada Labina“ broj 16/11.) 



 Nadalje je u postupku utvrđeno da ponuditelj ima sposobnosti za obavljanje 
komunalnih poslova na osnovi dostavljenih podataka o strukturi djelatnika, opreme i 
financijskim pokazateljima poslovanja iste tvrtke, te je odlučeno kao u izreci ove odluke. 
 Uvjeti obavljanja komunalnih poslova određeni objavljenim javnim natječajem za 
prikupljanje ponuda od 10. ožujka 2014. godine, pobliže će se utvrditi ugovorom o 
povjeravanju komunalnih poslova, sukladno odredbi članka 15. stavak 5. 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. i 153/13.) 
 
Uputa o pravnom lijeku: 
 
 Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom 
sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke, 
sukladno odredbi članka 15. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 
novine“, broj NN 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 i 144/122.). 
 Tužbu treba predati neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske ili putem pošte 
preporučeno. 
 Uz tužbu podnose se i dvije preslike pobijane odluke, te primitak tužbe za tuženo 
upravno tijelo. 
 Kada se tužbom zahtijeva naknada štete, potrebno je u tužbenom zahtjevu istaći 
visinu štete koja se potražuje. 
 
   
                                          PREDSJEDNIK 
                                                                                                           Gradskog vijeća 
 
                                    Valter Poropat 
 
 
DOSTAVITI: 
Elektra d.o.o. Labin, Rudarska 9, 52220 Labin, 
Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Labina – ovdje, 
Upravni odjel za proračun i financije - ovdje 
Arhiva – ovdje 

 


