
 

             
 

REPUBLIKA HRVATSKA     
ISTARSKA  ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
Gradonačelnik  
 
Labin, 30. studeni 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 prijenosu komunalnih vodnih građevina na 
TD VODOVOD LABIN d, o, o, Labin kao javnog isporučitelja vodne usluge . 
 Za izvjestiteljice koje će sudjelovati u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela 
određujem pročelnicu Upravnog odjela za proračun i financije Mariju Kadoić Balaško i 
pročelnicu Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za 
gradnju Anamariju Lukšić. 

 

 
GRADONAČELNIK  

 
                                                                                                                     Valter Glavičić,v.r. 

 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Gradsko vijeće 
2. Arhiva. 
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REPUBLIKA HRVATSKA                         
ISTARSKA  ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
Gradsko vijeće                                                                                             PRIJEDLOG 
 
KLASA: 021-05/18-01/  
URBROJ: 2144/01-01-18-1 
Labin, _____________ 2018.  
 

 

Na temelju članka  31. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 
09/09.. 09/10. – lektorirani tekst, 8/13., 3/16. i 2/18.), a u skladu sa Zakonom o vodama 
(Narodne novine broj 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14. i 46/18.), Gradsko vijeće Grada 
Labina ___________ 2018. godine  donijelo je 

 

O D L U K U   
prijenosu  komunalnih vodnih građevina na TD VODOVOD LABIN 

 d.o.o. Labin kao javnog isporučitelja vodne usluge 
 

I. 
 

Grad Labin ima u svom vlasništvu komunalne vodne građevine čija je nabavna vrijednost 
1.133.034,65 kuna. Temeljem članka 146. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
vodama (Narodne novine 56/2013.) jedinica lokalne samouprave dužne su prenijeti 
komunalne vodne građevine u svom vlasništvu u vlasništvo javnog isporučitelja vodne 
usluge. 
 
Slijedom navedenog komunalne vodne građevine u vlasništvu Grada Labina prenose se na 
tvrtku u većinskom vlasništvu Grada Labina, Vodovod Labin d.o.o. Labin. Komunalne vodne 
građevine prenose se bez naknade.   
 

 
II. 
 

Komunalne vodne građevine koje se prenose u vlasništvo isporučitelja vodne usluge 
Vodovod Labin d.o.o. Labin su slijedeće:  
 

Red 
broj 

Naziv vodne 
građevine 

Inventa
rni broj 

Nabavna 
vrijednost 

Ispravak 
vrijednosti 

Sadašnja 
vrijednost 

1.      

1. Odvodnja fekalnih 
otpadnih voda gornje 
stambene zone Rapca- 
Ulice Lošinjska, 
Omladinska i Vidikovac 

03400 591.938,80 334.445,42 257.493,38 

2. Vodovodna mreža 
gornje stambene zone 
Rapca- Ulice Lošinjska, 
Omladinska i Vidikovac 

03300 366.288,85 206.953,17 159.335,68 
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3. Vodovodna i 
kanalizacijska mreža u 
dijelu Ulice Sv. Katarine 
Labin – od zgrade k.č. 
167, k.o. Labin-Presika 
do Gila 

03403 174.807,00 91.773,68 83.033,32 

 UKUPNO  1.133.034,65 633.172,27 499.862,38 

 
 

III. 
 
Komunalne vodne građevine iz točke II. ove Odluke prenose se u vlasništvo Vodovod 
Labin d.o.o. Labin bez naknade, u iznosu sadašnje vrijednosti od 499.862,38 kn, koju čini 
razlika između nabavne vrijednosti i ispravka vrijednosti, kako slijedi: 

- Nabavna vrijednost          1.133.034,65 kn  
- Ispravak vrijednosti             633.172,27 kn 
- Sadašnja vrijednost             499.862,38 kn. 

 
Amortizacija je obračunata po stopi od 5% od dana stavljanja u upotrebu do 31.12.2018. 
godine. U prenesenoj vrijednosti komunalnih vodnih građevina sadržan je PDV s obzirom da 
u periodu izgradnje Grad Labin nije bio u sustavu PDV-a.  
 

IV. 
 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Labina da sklopi Ugovor sa Vodovod Labin d.o.o. Labin o 
prijenosu imovine, sukladno ovoj Odluci kojom će se regulirati sva prava i obveze potpisnika 
s tim u svezi. 
 

V. 
 

Sastavni dio ove Odluke čini grafički prikaz vodnih građevina koje su predmet ove Odluke. 
 

VI. 
 

Ova Odluka bez priloga iz točke V. objavljuje se u „Službenim novinama Grada Labina“. 
 

VII. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada 
Labina“. 
 

 
           PREDSJEDNICA 
           Gradskog vijeća 

                                                                           
                                          Eni Modrušan 
 
 
 
DOSTAVITI:  
1. Vodovod Labin d.o.o. Labin, Slobode 6, 52220 Labin 
2. Upravni odjel za proračun i financije  – ovdje 
3. Upravni odjel za prostorno uređenje,  zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju – ovdje 
4. Arhiva - ovdje 
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OBRAZLOŽENJE 
Odluke o prijenosu  komunalnih vodnih građevina na tvrtku Vodovod 

Labin d.o.o. Labin kao javnog isporučitelja vodne usluge 
 
 

I. ZAKONSKA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 
 

- Zakonom o vodama (Narodne novine broj 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14. i 
46/18.), propisano u članku 146. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama 
(Narodne novine 56/2013.)  

 
-  Statuta Grada Labina (''Službene novine Grada Labina'' broj 9/09., 9/10.-  lektorirani 

tekst, 8/13., 3/16. - pročišćeni tekst, 8/13, 3/16. i 2/18.)  -  odredba članka 31.  
 

II. OSNOVNA PITANJA KOJA TREBA UREDITI ODLUKOM 
 
Grad Labin ima u svom vlasništvu komunalne vodne građevine čija je nabavna vrijednost 
1.133.034,65 kuna. Temeljem članka 146. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
vodama (Narodne novine 56/2013.) jedinica lokalne samouprave dužne su prenijeti 
komunalne vodne građevine u svom vlasništvu u vlasništvo javnog isporučitelja vodne 
usluge. 
 
Slijedom navedenog komunalne vodne građevine u vlasništvu Grada Labina prenose se na 
tvrtku u većinskom vlasništvu Grada Labina Vodovod Labin d.o.o. Labin. Komunalne vodne 
građevine prenose se bez naknade.  
  
Komunalne vodne građevine prenose se u vlasništvo Vodovod Labin d.o.o. Labin bez 
naknade, u iznosu sadašnje vrijednosti od 499.862,38 kn, koju čini razlika između nabavne 
vrijednosti i ispravka vrijednosti, kako slijedi: 

- Nabavna vrijednost          1.133.034,65 kn  
- Ispravak vrijednosti             633.172,27 kn 
- Sadašnja vrijednost             499.862,38 kn. 

 
Amortizacija je obračunata po stopi od 5% od dana stavljanja u upotrebu do 31.12.2018. 
godine. U prenesenoj vrijednosti komunalnih vodnih građevina sadržan je PDV s obzirom da 
u periodu izgradnje Grad Labin nije bio u sustavu PDV-a.  
 
Na temelju svega naprijed navedenog predlaže se Gradskom vijeću donošenje priložene 
odluke u predloženom tekstu. 
 
III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE ODLUKE 
 
Za izvršenje ove Odluke nisu potrebna proračunska sredstva, a vrijednost dugotrajne 
nefinancijske imovine Grada Labina smanjuje se za iznos od 499.862,38 kn. 
 

   
    
  GRADONAČELNIK 

    Valter Glavičić v.r. 
 
 
 
Prijedlog Odluke sa obrazloženjem izradila: 
Marija Kadoić Balaško, u suradnji sa Upravnim odjelom za  
prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju 


