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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Daniel Mohorović (SDP) je na 24. redovnoj sjednici 
Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 7. svibnja 2019. godine postavio vijećničko pitanje: 
 
„Da li je realno očekivanje da će se rekonstrukcija državne ceste D66 Pulska ulica obaviti u 
2020? 

Obrazloženje 

”Budući da Hrvatske ceste još uvijek nisu pokrenule postupak otkupa zemljišta za 

rekonstrukciju dionice državne ceste D66 — Pulska ulica ne postoji mogućnost da Hrvatske 

ceste ove godine provedu postupak javne nabave za odabir izvođača radova i da se započne 

sa radovima na rekonstrukciji ove ulice. Kod ovog projekta smanjenje je u cijelom planiranom 

iznosu od 187.500,00 kuna. Očekuje se da će se krajem godine pokrenut postupak javne 

nabave, ali radovi su mogući tek početkom iduće godine.” (PRVE IZMJENE I DOPUNE 

PROGRAMA pripreme i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne 

namjene za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu, str. 10.)“. 

Odgovor je na sjednici Vijeća dala Anamarija Lukšić, pročelnica Upravnog odjela za prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju. 
 

„Što se tiče Pulske ulice i formalno pravnog potpisivanja Sporazuma između Hrvatskih cesta 

d.o.o. Zagreb, Grada Labina i TD VODOVOD LABIN d.o.o. Labin, koji učestvuje u dijelu 

vodovoda i kanalizacije, dajem informaciju da je Sporazum potpisan i rokovi su regulirani, ali 

je iz objektivnih razloga (odlazak djelatnika u mirovinu i preuzimanje poslova od strane nove 

djelatnice) došlo do određenog usporavanja kod rješavanja imovinsko pravnih poslova, tako 

da se održavanje prvog zajedničkog sastanka očekuje tijekom svibnja mjeseca. Potpisanim 

Sporazumom su sve troškove oko otkupa zemljišta kao i troškove pješačke staze preuzele na 

sebe Hrvatske ceste d.o.o., a Grad Labin sudjeluje samo u dijelu sufinanciranja javne rasvjete 

i to u dijelu koja izlazi van trase ceste, sve ostale troškove su preuzele Hrvatske ceste d.o.o.“ 

Sa poštovanjem,  

                                                             v.d. Pročelnica 
                                  Loreta Blašković,v.r. 


