
 
 
  REPUBLIKA HRVATSKA  
 
            ISTARSKA ŽUPANIJA 
 
  Upravni odjel za zdravstvo 
  i socijalnu skrb  
  KLASA: 550-01/08-01/25 
  URBROJ: 2163/1-06/6-08-7 
  Pula, 18. rujna 2008. 
 
 
 
 

       Predsjedniku 
Poglavarstva Istarske županije 

putem 
Stručne Službe za poslove 

Skupštine i Poglavarstva  
Pazin 

 
 

 Predmet: Prijedlog zaključka o utvrñivanju prijedloga Odluke o davanju  
 suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne      
 osobe „Alfredo Štiglić“ Pula o odabiru ponuditelja za izvoñenje   
 grañevinskih i obrtničkih radova na ureñenju „Centra   
 pojačane skrbi za oboljele od Alzheimerove demencije i demencije sa  
 savjetovalištem“ 
 

 
 

 Poštovani, 
U privitku ovog dopisa dostavljamo Vam prijedlog zaključka o utvrñivanju 

prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Doma za starije i 
nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“ Pula o odabiru ponuditelja za  izvoñenje grañevinskih i 
obrtničkih radova na ureñenju „Centra pojačane skrbi za oboljele od Alzheimerove 
demencije i demencije sa savjetovalištem“. 

Molimo Vas da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog 
poglavarstva Istarske županije, radi razmatranja i odlučivanja. 
 
 S poštovanjem, 
 
 
 

      v.d. Pročelnice 
             Sonja Grozić - Živolić 

 
 

 
 
 
 
 
 



 Na temelju odredbi članaka 59. i 77. Statuta Istarske županije (Službene novine 
Istarske županije br. 9/06- drugi pročišćen tekst, 14/06) Županijsko poglavarstvo 
Istarske županije na sjednici održanoj dana ___________ 2008. godine donijelo je 
 
 

Z a k l j u č a k 
 
 

1. Utvrñuje se prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća 
Doma za starije i nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“ Pula Klasa: 550-01/08-01/13 
Urbroj: 2168-381-08-4 od 04. rujna 2008. godine, te isti čini sastavni dio ovoga 
Zaključka. 

 
2. Prijedlog Odluke iz točke 1. ovog Zaključka dostavlja se Županijskoj skupštini 

Istarske županije, radi razmatranja i odlučivanja. 
 

3. Odreñuje se v.d. pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb 
Istarske županije , kao izvjestiteljica prijedloga Odluke iz točke 1. ovoga 
Zaključka. 

 
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 
 
Klasa: 
Urbroj: 
Pula, 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO 
 
 

PREDSJEDNIK 
Ivan Jakovčić 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Na temelju odredbi članka 58. Zakona o ustanovama (Narodne novine, br. 
76/93, 29/97-ispravak, 47/99-ispravak i 35/08), odredbi članaka 36. i 76. Statuta 
Istarske županije (Službene novine Istarske županije, br. 9/06- drugi pročišćen tekst, 
14/06) u svezi s odredbama članaka 2. i 29. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe 
„Alfredo Štiglić“ Pula, Županijska skupština Istarske županije na sjednici održanoj 
dana ________ 2008. godine donijela je 
 
 

O d l u k u 
 
 

1. Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne 
osobe „Alfredo Štiglić“ Pula Klasa: 550-01/08-01/13 Urbroj: 2168-381-08-4 od 
04. rujna 2008. godine o odabiru ponude za izvoñenje grañevinskih i obrtničkih 
radova na ureñenju „Centra pojačane skrbi za oboljele od Alzheimerove 
demencije i demencije sa savjetovalištem“ kojom je odabrana ponuda zadruge 
za grañevinarstvo i usluge GRAMONT, Vergerijeva 13, 52100 Pula , u 
ukupnom iznosu od 350.614,03 kune bez PDV-a, odnosno 427.749,11 kune s 
PDV-om. 

 
 

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
Pazin, 
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 

PREDSJEDNIK 
Anton Peruško 

 
 

Dostaviti: 
1. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije 
2. Dom za starije i nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“ Pula, Krležina 33, Pula 
3. Arhiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBRAZLOŽENJE 

 
I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 
 

Pravna osnova sadržana je u odredbi članka 58. Zakona o ustanovama kojom 
je propisano da ustanova ne može bez suglasnosti osnivača ustanove steći, opteretiti 
ili otuñiti nekretninu i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti propisane 
statutom ustanove. 

Odredbom članka 2. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“ 
Pula propisano je da su s 01. siječnjem 2002. godine osnivačka prava s Ministarstva 
rada i socijalne skrbi prenijeta na Istarsku županiju. 
 Odredbom članka 29. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“ 
Pula propisano je da Upravno vijeće samostalno odlučuje o stjecanju, opterećenju ili 
otuñenju imovine (osim nekretnina), sklapanju ugovora o izvoñenju radova ili nabavci 
opreme čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 300.000,00 kuna, a preko tog iznosa uz 
suglasnost osnivača. 
 
 
II. OCJENA STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE 
  
 Dom za starije i nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“ Pula i Ministarstvo zdravstva i 
socijalne skrbi zaključili su Ugovor o dodjeli darovnice u ukupnom maksimalnom iznosu 
od 1.207.596,00 kuna za izvoñenje projekta „Centar pojačane skrbi za oboljele od 
Alzheimerove demencije i demencije sa savjetovalištem“. 

Radi provedbe grañevinskih i obrtničkih radova u prostoru depandanse Doma u 
Mažuranićevoj ulici 10, gdje će biti sjedište  „Centra pojačane skrbi za oboljele od 
Alzheimerove demencije i demencije sa savjetovalištem“, Dom je proveo postupak 
javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Na objavljeni natječaj 
pristigla je jedna ponuda koja je u potpunosti ispunila tražene uvjete naručitelja te je 
stoga Upravno vijeće ustanove na sjednici održanoj dana 04. rujna 2009. godine 
donijelo odluku o odabiru ponude za izvoñenje grañevinskih i obrtničkih radova na 
ureñenju „Centra pojačane skrbi za oboljele od Alzheimerove demencije i demencije sa 
savjetovalištem“, kojom je odabrana ponuda zadruge za grañininarstvo i usluge, 
Vergerijeva 13, Pula u ukupnom iznosu od 350.614,03 kune bez PDV-a, odnosno 
427,749,11 kune s PDV-om. 

Slijedom iznesenih činjenica predlaže se Županijskoj skupštini Istarske županije 
davanje suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe 
„Alfredo Štiglić“ Pula. 
 
 
III.FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU 
 
 Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su  Ugovorom o dodjeli 
darovnice Svjetske banke zaključenim izmeñu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i 
Doma za starije i nemoćne osobe Alfredo Štiglić Pula, Klasa: 441-03/08-01/59 Urbroj: 
534-09-01-01/01-08-5 od 01 srpnja 2008. godine, ukupnom maksimalnom iznosu od 
1.207.596,00 kuna. 
 
 
IV. TEKST PRIJEDLOGA ODLUKE 
 

Tekst prijedloga odluke sastavni je dio ovoga obrazloženja. 
 


