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PREDMET: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste 
                    Istarske županije na potpisivanje II. Aneksa Ugovora o obavljanju 
                    poslova redovnog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta za  
                    razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2006. godine sa "Istarskim 
                    cestama" d.o.o. Pula 
 
                      

      U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni 
red naredne sjednice Županijskog poglavarstva. 

 
 

              Sa štovanjem, 
        
 
       v.d. PROČELNIK 
          Josip Zidarić, dipl.ing.arh 
 
 
 
 
Privitak: 

1. Prijedlog Zaključka, 
2. Obrazloženje, 
3. Odluka Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste o zaključenju Aneksa Ugovora 

          o obavljanju predmetnih poslova,  
4. Prijedlog Aneksa Ugovora o obavljanju predmetnih poslova. 

 



 Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije (“Službene novine Istarske 
županije” br. 6/03 - pročišćeni tekst i 10/04 i 13/05) i članka 16. Statuta Županijske uprave 
za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05), Poglavarstvo 
Istarske županije na sjednici održanoj dana ....................2005. godine donosi sljedeći  
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 
  1. Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na  
     potpisivanje II. Aneksa Ugovora o obavljanju poslova redovnog održavanja i  
                zaštite županijskih i lokalnih cesta za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca  
                2006. godine sa "Istarskim cestama" d.o.o. Pula 
 
 

  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
Pula, 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

POGLAVARSTVO 
 
 

                       Predsjednik 
            Ivan Jakovčić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



O B R A Z L O Ž E N J E 
 

 
I    PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE  ZAKLJUČKA 
 
 Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka jesu članci 59. i 77. Statuta Istarske 
županije (“Službene novine Istarske županije” br. 6/03 - pročišćeni tekst i 10/04 i 13/05) 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 toga iznosa uz suglasnost Županijskog 
Poglavarstva. 
 
II   OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM 
 
 Ovim Zaključkom Poglavarstvo Istarske županije daje suglasnost Županijskoj 
upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje II. Aneksa Ugovora o obavljanju poslova 
redovnog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta za razdoblje od 01. siječnja do 
31. prosinca 2006. godine sa "Istarskim cestama" d.o.o. Pula. 
         Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je na sjednici             
25. travnja  2006. godine donijelo  Odluku o zaključenju II. Aneksa Ugovora o obavljanju 
poslova redovnog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta za razdoblje od 01. 
siječnja do 31. prosinca 2006. godine sa "Istarskim cestama" d.o.o. Pula. 
 
III  TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM 
 
 U skladu s Zakonom o javnoj nabavi (N.N. br.117/01 i 197/03) Županijska uprava 
za ceste  provela je javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za radove redovnog 
održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta za razdoblje od 01. siječnja 2006. g. do 31. 
prosinca  2009. godine. Tekst javnog nadmetanja objavljen je u Oglasniku javne nabave 
broj 38 od 19. rujna 2005. godine pod brojem 05-23-12792/3143. 
 
 Ugovor o obavljanju poslova redovnog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih 
cesta za razdoblje 01. siječanj 2006. g. do 31. prosinca 2009. godine kao i Aneks ugovora 
o obavljanju poslova redovnog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta za razdoblje 
od 01. siječnja  do 31. prosinca  2006. g. na iznos od 40.815.000,00 kn sklopljen je s 
poduzećem ”Istarske ceste” d.o.o. Pula na koje je Poglavarstvo Istarske županije na 
sjednici dana 22. studenog  2005. g. dalo suglasnost za potpisivanje istih. 
 
 Kako je zbog potrebe izrade i postave  kilometarskih oznaka na županijskim 
cestama kao i potrebe za nabavu i zamjenu prometnih znakova na županijskim i lokalnim 
cestama prema prometnoj studiji Grada Pule došlo do povećanja stavke 6. redovnog 
održavanja “Održavanje opreme ceste” (6.2.12.) za 730.000,00 kuna, a povećanje je 
predviđeno u Izmjenama i dopunama Plana građenja i održavanja  županijskih i lokalnih 
cesta za 2006. godinu u stavci “Usluge tekućeg održavanja - redovno” II Aneksom ugovora 
predlaže se povećanje iznosa redovnog održavanja s 40.815.000,00 kn na iznos od 
41.545.000,00 kn. 
  

 



 Temeljem navedenog, predlaže se Poglavarstvu Istarske županije davanje 
suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje II. Aneksa 
Ugovora o obavljanju poslova redovnog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta za 
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2006. godine sa "Istarskim cestama" d.o.o. Pula 
 
  Tekst Prijedloga Aneksa Ugovora i Prijedlog Zaključka dostavljeni su u privitku.  
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