
Z A P I S N I K 

 

sa 22. sjednice Upravnog vijeća Ţupanijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke 

ţupanije odrţane  dana 27. 02. 2017. godine u sjedištu  Ţupanijske uprave za ceste  

Sisačko-moslavačke ţupanije, Sisak, Antuna  Cuvaja 16 , sa početkom u 10:00  sati. 

Sjednicu je s pozivom KLASA:021-01/17-01/01 URBROJ:2176-80-10-17-2, od 20. 

veljače  2017. godine, sazvao  predsjednik Upravnog vijeća Ţupanijske uprave za ceste 

Sisačko-moslavačke ţupanije  Roman Rosavec. 

 

Prisutni: 

                ROMAN  ROSAVEC                   - predsjednik Upravnog vijeća 

                IVICA ŠOŠTARIĆ                        - član Upravnog vijeća 

    SINIŠA KESIĆ                              - član Upravnog vijeća 

    IVICA ŠIPUŠ               - član Upravnog vijeća     

                MARIJO PUŠIĆ                            - član Upravnog vijeća izabran ispred  

         zaposlenika ŢUC SMŢ 

Pored članova Upravnog vijeća sjednici su bili nazočni: 

    STIPO ŠAPINA                    - ravnatelj   

    VLADO HERMANOVIĆ                - voditelj organizacijske jedinice 

               TIHANA MIKULĈIĆ                      - zapisničar 

 

Predloţeni dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa  21. sjednice Upravnog vijeća 

2. Izvješće o izvršenju Financijskog plana ŢUC SMŢ za 2016. godinu 

3. Izvješće o realizaciji Plana građenja,odrţavanja i zaštite ţupanijskih i lokalnih 

cesta na području Sisačko-moslavačke ţupanije za 2016. godinu 

4. Razno 



Zaključak: Jednoglasno usvojen dnevni red. 

1. točka 

Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Upravnog vijeća 

Zaključak: Zapisnik sa 21. sjednice Upravnog vijeća usvojen je sa 4 glasa za i jednim 

suzdrţanim glasom (gospodin Kesić, s obzirom da nije prisustvovao istoj). 

 

2. točka 

Izvješće o izvršenju Financijskog plana ŢUC SMŢ za 2016. godinu 

Ravnatelj upoznaje nazočne sa financijskim rezultatom u 2016. godini koji je pozitivan 

i iznosi 2.3000.000,00 kuna, nepodmireni dug od oko 4.500.000,00 kuna  naplaćen je u 

01/2017. godine. Voditelj organizacijske jedinice za ekonomske,financijske,opće i 

pravne poslove upoznaje prisutne sa stavkama Financijskog  plana za 2016. godinu i 

detaljno ga obrazlaţe.Voditelj je naglasio je da u 2017. godinu ulazimo sa cca 

15.000.000,00 gubitka, koji ćemo u naredne tri godine uspjeti sanirati. 

Zaključak: Usvojeno je izvješće o izvršenju Financijskog plana ŢUC SMŢ za 2016. god. 
 

3. točka 
 

Izvješće o reazlizaciji Plana građenja,odrţavanja i zaštite ţupanijskih i lokalnih cesta 
na području Sisačko-moslavačke ţupanije za 2016. godinu 
 
Voditelj organizacijske jedinice za građenje i odrţavanje ţupanijskih i lokalnih cesta  

obrazlaţe realizaciju Plana građenja po stavkama građenja, izvanrednog odrţavanja, 

interventnih zahvata, kao i radove redovnog odrţavanja i njihovu  realizaciju u 2016. 

godini. Izvanredno odrţavanje ugovoreno je na 26 dionica ukupne vrijednosti 

13.560.666,67, ukupne duljine 20,0 km. Vrijednost izvedenih radova u 2016. godini je 

8.249.628,29, a preostali ugovoreni radovi u iznosu od 5.311.038,31 izvest će se u 2017. 

godini. 

Zaključak: Usvojeno je Izvješće o realizaciji Plana građenja,odrţavanja i zaštite 

ţupanijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke ţupanije za 2016. godinu. 

 

4. točka 

Razno 



Predsjednik daje riječ ravnatelju da nas upozna sa radom ove Ustanove u periodu od   

zadnje sjednice upravnog vijeća koja je bila 20. prosinca 2016. godine. Ravnatelj 

upoznaje prisutne da je kod nas kao i u svim Ţupanijskim upravama za ceste   

nazočna revizija za 2015. Uslijed zimske sluţbe ceste su nam se doslovno „raspale“ jer 

je tijekom zimske sluţbe u 12/2016 godine bilo 22 dana u bilo koje doba temepratura 

ispod 0 C, a u 01/2017 godine bilo je 31 dan temperatura ispod 0 C stupnjeva. 

Nastavljamo i dalje koordinaciju sa gradovima i općinama u 2017. godini i na temelju 

njihovih prijedloga dionica radimo usporedno Plan građenja i odrţavanja za 2017. 

godinu.  

Poslali smo premijeru i direktoru Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb zahtjev za radni 

sastanak zbog problema financiranja odrţavanja ţupanijskih i lokalnih cesta na 

području Sisačko-moslavačke ţupanije, i slijedom toga očekujemo sastanak sa 

ministrom i direktorom Hrvatskih cesta u četvrtak 23. veljače kada je i sjednica Vlade 

u Sisku.   

 

Sjednica Upravnog vijeća tonski je snimljena. 

Sjednica završena u 11:00 sati. 

 

KLASA: 021-01/17-01/01 

UR .BROJ: 2176-80-10-16-3 

 

 

Zapisnik sastavila :                                                                 Predsjednik Upravnog vijeća: 

Tihana Mikulčić                                                                       Roman Rosavec 

___________________                                                            _________________________            


