
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE 
Rijeka, Nikole Tesle 9/X 

 

KLASA :025-01/22-02/2 

URBROJ: 2170-48-04-12-22-05 

 

 

Z A P I S N I K 

Sa 5. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije održane 

dana 10. veljače 2022. godine u prostorijama  Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske 

županije u Rijeci, Nikole Tesle 9/X, s početkom u 8,00 sati. 

Sjednici prisustvuju:  

1. Anđelko Florijan, predsjednik 

2. Duško Milovanović, član   

3. Damir Pilepić, član 

 

Od strane Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije sjednici prisustvuje ravnatelj 

Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, Robert Maršanić. 

Za 2. točku Dnevnog reda prisutna Voditeljica Odsjeka za financijske poslove gđa. Gordana 

Tomljanović. 

D N E V N I  R E D 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-

goranske županije 

2. Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine                                                                                                                    

3. Donošenje Odluke za sklapanje ugovora za sanaciju oborinske odvodnje na LC 58018, lokalitet 

Kosi 

4. Donošenje Odluke za sklapanje ugovora za nabavu usluge fiksne i mobilne telefonije te prijenos 

podataka    

5. Donošenje Odluke za sklapanje ugovora za postavu nove odbojne ograde na ŽC 5125, lokalitet 

Stara Baška                                                                                                             

6. Razno 

 

Predloženi izmijenjeni dnevni red jednoglasno je usvojen. 

AD 1. 

Pod ovom točkom uvodnu riječ dao je predsjednik Upravnog vijeća gosp. Anđelko Florijan.  

Kako nije bilo pitanja ni primjedbi na Zapisnik sa  4. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je 

usvojen. 

 



AD 2. 

Pod ovom točkom dnevnog reda uvodnu riječ dao je ravnatelj Županijske uprave za ceste PGŽ gosp. 

Robert Maršanić vezano za Financijske izvještaje za razdoblje  od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 

2021. godine koje smo kao uprava po Zakonu o ustanovama te Statutu ŽUC-e PGŽ  dužni  dostaviti 

članovima Upravnog vijeća koji odlučuju o godišnjem obračunu. 

Gđa. Gordana Tomljanović upoznala je članove Upravnog vijeća sa detaljima samog Izvještaja.  

Nakon rasprave Upravno vijeće donosi slijedeću  

 

 

O D L U K U 

 

Donosi se Godišnji obračun kojeg čine financijska izvješća (Izvještaj o prihodima i rashodima, 

primicima i izdacima; Bilanca; Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaj o 

promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Izvještaj o obvezama; Bilješke uz financijske 

izvještaje). 

 

 

Članovi Upravnog vijeća zatražili su da im se dostavi Revizijsko izvješće  Unutarnje revizije 

Primorsko-goranske županije od lipnja 2021. godine. 

 

AD 3. 

Pod ovom točkom dnevnog reda uvodnu riječ je dao ravnatelj Županijske uprave za ceste Primorsko-

goranske županije, koji je članove Upravnog vijeća upoznao sa provedenim postupkom jednostavne 

nabave za sanaciju oborinske odvodnje na LC 58018, lokalitet Kosi. 

Nakon rasprave članovi upravnog vijeća donose sljedeću  

 

O D L U K U               

Članak 1. 

Utvrđuje se da je postupak jednostavne nabave s namjerom sklapanja Ugovora za sanaciju oborinske 

odvodnje na LC 58018, lokalitet Kosi proveden sukladno odredbama članka 7. i 9. Odluke o provedbi 

postupka jednostavne nabave. 

Članak 2. 

 

Daje se suglasnost ravnatelju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije da za 

navedeno iz članka 1. ove Odluke sklopi ugovor sa poduzećem   Pograd d.o.o., I.G.Kovačića 16,  

51306 Čabar, OIB: 79234715247 na iznos od 314.395,00 kuna  bez PDV-a, odnosno 392.993,75   

kuna sa obračunatim PDV-om. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

             

                     



AD 4. 

 

Pod ovom točkom dnevnog reda uvodnu riječ je dao ravnatelj Županijske uprave za ceste Primorsko-

goranske županije, koji je članove Upravnog vijeća upoznao sa provedenim postupkom jednostavne 

nabave za nabavu usluge fiksne i mobilne telefonije te prijenos podataka. 

Nakon rasprave članovi upravnog vijeća donose sljedeću  

O D L U K U               

Članak 1. 

 

Utvrđuje se da je postupak jednostavne nabave s namjerom sklapanja Ugovora za nabavu usluge 

fiksne i mobilne telefonije te prijenos podataka  proveden sukladno odredbama članka 7. i 9. Odluke 

o provedbi postupka jednostavne nabave. 

Članak 2. 

Daje se suglasnost ravnatelju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije da za 

navedeno iz članka 1. ove Odluke sklopi ugovor sa ponuditeljem  A 1 Hrvatska d.o.o., Vrtni pute 

1, 10000 Zagreb OIB: 29524210204 na iznos od 91.360,00 kuna  bez PDV-a, odnosno 114.200,00  

kuna sa obračunatim PDV-om. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

                              

AD 5. 

 

Pod ovom točkom dnevnog reda uvodnu riječ je dao ravnatelj Županijske uprave za ceste Primorsko-

goranske županije, koji je članove Upravnog vijeća upoznao sa provedenim postupkom javne nabave 

male vrijednosti za postavu nove odbojne ograde na ŽC 5125, lokalitet Stara Baška.  

Nakon rasprave članovi upravnog vijeća donose sljedeću  

O D L U K U           

Članak 1. 

Utvrđuje se da je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja Ugovora za 

postavu nove odbojne ograde na ŽC 5125, lokalitet Stara Baška proveden sukladno odredbama članka 

88 ZJN 2016. 

Članak 2. 

 

Daje se suglasnost ravnatelju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije da za 

navedeno iz članka 1. ove Odluke sklopi ugovor sa ponuditeljem L.E.-M.I.L. d.o.o, Vrhovac 68/L, 

47280 Ozalj, OIB: 82105857268 na iznos od 593.971,00 kuna bez PDV-a, odnosno 742.463,75 

kuna sa obračunatim PDV-om. 

 



Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

AD 6. 

 

 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo pitanja ni primjedbi. 

 

Završeno u 9,00 sati  

 

 

 

Zapisnik vodio Ravnatelj:                                                         Predsjednik Upravnog vijeća: 

Doc. dr. sc. Robert Maršanić                                                                 Anđelko Florijan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


