
 

           
REPUBLIKA HRVATSKA     
ISTARSKA  ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
Gradonačelnik  

 
Labin, 15. lipanj 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., 3/16. i 2/18.), prosljeđujem Gradskom vijeću 
Grada Labina utvrđeni prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje 
komunalnih poslova za obilježavanje horizontalne signalizacije. 
          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. 

 

 

 

 

 



PRIJEDLOG 

         
 

REPUBLIKA HRVATSKA     
ISTARSKA  ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
Gradsko vijeće 

 
KLASA :  
URBROJ: 2144/01- 
Labin, ________ 2018.  

 
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., 153/13., 
147/14. i 36/15.), članka 9. stavka 5. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja 
komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora („Službene novine Grada Labina“ broj 16/11.) 
i članka 31. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09, 9/10. - lektorirani 
tekst, 8/13., 3/16. i 2/18.), po provedenoj Odluci o objavi javnog natječaja za obavljanje 
komunalnih poslova za obilježavanje horizontalne signalizacije na temelju pisanog ugovora, 
oznake KLASA: 022-05/18-01/2-190, URBROJ: 2144/01-01-18-1, od 21. svibnja 2018. godine, 
Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici održanoj _________ 2018. godine, donijelo je 
sljedeću  
 

O D L U K U 
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 

 

 1. Ponuda tvrtke SIGNALIZACIJA d.o.o., Trakošćanska 30, Zagreb, (OIB: 
72088487085) u iznosu od 252.300,00 kn (bez PDV-a) odabire se kao najpovoljnija u postupku 
javnog natječaja za obavljanje komunalnih poslova za obilježavanje horizontalne signalizacije 
na temelju pisanog ugovora za razdoblje od 4 godine. 
 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 26. svibnja 2018. godine javni natječaj za obavljanje 
komunalnih poslova za obilježavanje horizontalne signalizacije na temelju pisanog ugovora za 
razdoblje od 4 godine. 
 Po objavljenom javnom natječaju pristigle su dvije (2) ponude, od kojih su obje 
prihvatljive. 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja osnovano Odlukom oznake KLASA: 022-
05/18-01/2-187 URBROJ: 2144/01-01-18-1 od 17. svibnja 2018. godine započelo je dana 12. 
lipnja 2018. postupak pregleda i ocjene ponuda o čemu je sastavljen Zapisnik KLASA: 363-
01/18-01/35 URBROJ: 2144/01-02-18-8.  
 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdilo je slijedeće: 
- Ponuditelj pod rednim brojem 1. tvrtka Signalizacija d.o.o., Trakošćanska 30, 

Zagreb dostavio je ponudu na iznos od 252.300,00 kn (bez PDV-a) te priložio svu 
potrebnu dokumentaciju traženu u dokumentaciji za nadmetanje. 



- Ponuditelj pod rednim brojem 2. tvrtka Signalinea d.o.o., Kukuljanovo 344C, 
Kukuljanovo dostavio je ponudu na iznos od 257.439,00 kn (bez PDV-a) te priložio 
svu potrebnu dokumentaciju traženu u dokumentaciji za nadmetanje; 

 
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdilo je da ponuda tvrtke 

SIGNALIZACIJA d.o.o., Trakošćanska 30, Zagreb (OIB: 72088487085) sa ponuđenom 
cijenom od 252.300,00 kn (bez PDV-a) ispunjava sve uvjete sukladno dokumentaciji za 
nadmetanje, te je navedena ponuda ocijenjena kao najpovoljnija. 

 
Nastavno na navedeno, riješeno je kao u izreci ove Odluke. 

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
 

Protiv ove odluke ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor 

sukladno članku 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. 

i 123/17). 

 
 
   

                                                                                                              PREDSJEDNICA 
                                                                                                                     Gradskog vijeća 
                                                  

                                                                                                                   Eni Modrušan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 
1.   Signalizacija d.o.o.., Trakošćanska 30, 10 000 Zagreb 
2.   Signalinea d.o.o., Kukuljanovo 344 C, 51 227 Kukuljanovo 
2.   Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom - ovdje    
3.   Upravni odjel za proračun i financije – ovdje 
4.   Pismohrana – ovdje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBRAZLOŽENJE 

 
1. PRAVNA 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 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, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) 

 

• 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 ODLUKOM 

U članku 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu određeno je da nakon 
provedenog prikupljanja ponuda ili javnog natječaja, predstavničko tijelo jedinice lokalne 
samouprave donosi odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova 
na temelju ugovora. 
 U članku 9. stavak 5. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja 
komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora određeno je da će na osnovi pristiglih ponuda 
Gradonačelnik Grada utvrditi prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, te je uputiti 
Gradskom vijeću na donošenje. 

Grad Labin objavio je dana 26. svibnja 2018. godine javni natječaj za obavljanje 
komunalnih poslova za obilježavanje horizontalne signalizacije na temelju pisanog ugovora za 
razdoblje od 4 godine. 
 Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja osnovano Odlukom oznake KLASA: 022-
05/18-01/2-187, URBROJ: 2144/01-01-18-1 od 17. svibnja 2018. godine započelo je dana 12. 
lipnja 2018. postupak pregleda i ocjene ponuda o čemu je sastavljen Zapisnik KLASA: 363-
01/18-01/35 ; URBROJ: 2144/01-02-18-8.  
 
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdilo je slijedeće: 
 

- Ponuditelj pod rednim brojem 1. tvrtka Signalizacija d.o.o., Trakošćanska 30, 
Zagreb dostavio je ponudu na iznos od 252.300,00 kn (bez PDV-a) te priložio svu 
potrebnu dokumentaciju traženu u dokumentaciji za nadmetanje. 

- Ponuditelj pod rednim brojem 2. tvrtka Signalinea d.o.o., Kukuljanovo 344C, 
Kukuljanovo dostavio je ponudu na iznos od 257.439,00 kn (bez PDV-a) te priložio 
svu potrebnu dokumentaciju traženu u dokumentaciji za nadmetanje; 

 
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdilo je da ponuda tvrtke 

SIGNALIZACIJA d.o.o., Trakošćanska 30, Zagreb (OIB: 72088487085) sa ponuđenom 
cijenom od 252.300,00 kn (bez PDV-a) ispunjava sve uvjete sukladno dokumentaciji za 
nadmetanje, te je navedena ponuda ocijenjena kao najpovoljnija. 

 
Nastavno na navedeno, riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE 

 

Za provođenje ove Odluke potrebno je osigurati sredstva u Proračunu.  

        

          Gradonačelnik 

          Valter Glavičić, v.r. 

Prijedlog izradio: Danijel Žužić, v.r. 

Pročelnik: Donald Blašković v.r. 


