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PREDMET: Prijedlog Zaklju čka o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za cest e 
Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 3 za  ustupanje radova 
redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokaln ih cesta na podru čju 
Istarske županije za razdoblje od 01. sije čnja 2016. do 31. prosinca 2016. 
godine    
- dostavlja se  

                      
        
Poštovani, 

 

u privitku dopisa dostavljamo Vam predmetni akt na nadležno postupanje i 
usvajanje.  

 

S poštovanjem, 
       

PROČELNIK 
Josip Zidarić, dipl.ing.arh. 

 
 
 
 
Privitak: 

1. Prijedlog Zaključka, 
2. Obrazloženje, 
3. Odluka Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste  
   o sklapanju Ugovora br.3 za predmetne radove 
4.Prijedlog Ugovora br.3 za predmetne radove  

 
 
 



Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  ("Narodne 
novine" br. 33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08; 36/09; 150/11; 144/12 i 19/13) i članka 65. 
Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09), Župan Istarske 
županije dana  22. prosinca 2015. godine donosi  

 
 

 
Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste I starske županije na potpisivanje 
Ugovora broj 3 za ustupanje radova redovitog održav anja i zaštite županijskih i 

lokalnih cesta na podru čju Istarske županije za razdoblje  
od 01. sije čnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine 

 
 

1.Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora 
broj 3 za ustupanje radova redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na 
području Istarske županije za razdoblje od 01. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. 
godine s poduzećem Istarske ceste d.o.o. Pula, Partizanski put 140, 52100 Pula. 

 
 
2.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
Klasa: 340-01/15-01/16 
Urbroj: 2163/1-01/8-15-2 
Pula, 22. prosinca 2015. 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
 

         ŽUPAN 
               mr.sc. Valter Flego 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Županijska uprava za ceste IŽ, Pazin, 
2. Upravni odjel za održivi razvoj IŽ 
     - Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu IŽ, 
3. Pismohrana, ovdje 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽENJE 
 
I.   PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE  ZAKLJUČKA 
 

 Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je članak 65. Statuta Istarske županije 
(„Službene novine Istarske županije“ br. 10/09), kojim je propisano da izvršne poslove u 
županiji obavlja župan, i članak 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije 
("Službene novine Istarske županije" br. 5/05), kojim je propisano da Upravno vijeće odlučuje 
o uzimanju zajmova, prodaji i kupnji stvari i prava samostalno do 200.000,00 kn vrijednosti 
pojedinačnog posla ili ugovora, a iznad tog iznosa uz suglasnost Župana. 
 
II.   OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM 
 

 Ovim Zaključkom Župan Istarske županije daje suglasnost Županijskoj upravi za 
ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora br.3 za ustupanje radova redovitog 
održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije za razdoblje od 
01. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine.  
 
III.   TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM 
 

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave s namjerom sklapanja 
okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od 4 (četiri) godine, na 
temelju čl. 25. i čl. 31., a u svezi sa člankom 38. Zakona o javnoj nabavi  ("Narodne novine" 
br. 90/11 i 125/08), evidencijski broj nabave 2/100-13, naručitelj je Odlukom o odabiru 
najpovoljnijeg gospodarskog subjekta KLASA:340-01/13-11/10; URBROJ:2163/1-12/01-01-
09-8 od 24.04.2013. godine odabrao ponudu ponuditelja Istarske ceste d.o.o. Pula, 
Partizanski put 140, 52100 Pula, kao najpovoljniju ponudu u skladu s objavljenim kriterijem 
za donošenje odluke o odabiru te uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije za nadmetanje na 
iznos od 165.571.342,61 kuna (s PDV-om 206.964.178,26 kn) za sklapanje Okvirnog 
sporazuma za razdoblje od  1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2017. godine.  
 Na osnovu sklopljenog Okvirnog sporazuma, a temeljem članka 2., članka 3. i članka 
4. Okvirnog sporazuma predviđa se sklapanje 4 pojedinačna ugovora o javnoj nabavi prema 
količinama i vrstama radova specificiranim u pojedinačnim troškovnicima prema uvjetima iz 
kumulativnog troškovnika koji čini sastavni dio Okvirnog sporazuma. 
 Županijska uprava za ceste Istarske županije uputila je zahtjev za dostavu ponude za 
sklapanje ugovora za radove redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na 
području Istarske županije za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine u 
skladu s izvornim uvjetima iz ponude dostavljene prije sklapanja Okvirnog sporazuma.  
 Nakon dostavljene ponude predlaže se sklapanje Ugovora broj 3 s gospodarskim 
subjektom Istarske ceste d.o.o. Pula, Partizanski put 140, 52100 Pula, za ustupanje radova 
redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije za 
razdoblje od  1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine na iznos od 32.560.000,00 (bez 
PDV-a) ili 40.700.000,00 kuna (sa PDV-om). 
 Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je dana 21. prosinca 
2015. godine na svojoj 72. sjednici donijelo Odluku o zaključenju Ugovora broj 3 za 
obavljanje radova redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području 
Istarske županije za razdoblje  1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine, KLASA:023-
01/13-01/09, URBROJ:2163/1-12/01-01-15-264.  
 Sredstva su planirana u Financijskom planu Županijske uprave za ceste Istarske 
županije za 2016.god. na poziciji 3232 usluge tekućeg i redovnog održavanja. 
 Tekst Prijedloga Ugovora broj 3 i Prijedlog Zaključka s Obrazloženjem, dostavljeni su 
u privitku.    

 


