
Z A P I S N I K 

 

Sa 39. sjednice Upravnog vijeća Ţupanijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke 

ţupanije odrţane dana 03. listopada 2019. 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: 021-01/19-01/01 URBROJ: 2176-80-10-19-21 od 30. 

rujna 2019.godine, sazvao predsjednik Upravnog vijeća Ţupanijske uprave za ceste 

Sisačko-moslavačke ţupanije Miroslav Matić. 

 

Prisutni: 

MIROSLAV MATIĆ                                  - predsjednik Upravnog vijeća 

RATKO VUJIĆ                                            - član Upravnog vijeća 

SLAVKO TEPAVAC                                  - član Upravnog vijeća 

 

STIPO ŠAPINA                                          - ravnatelj 

MARIJO PUŠIĆ                                          - vodtelj organizacijske jedinice 

ANITA MLINARIĆ                                   - voditelj organizacijske jedinice 

MATEA PAVIĈIĆ                                      - zapisničar 

                

Predsjednik UV Miroslav Matić otvorio je sjednicu i konstatirao da od pet članova 

Upravnog vijeća prisutnih je tri člana, a opravdano odsutana dva člana. Predsjednik 

vijeća konstatira da postoji kvorum i da sve donijete odluke koje budu donesene 

smatrat će se pravovaljanim. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje da su materijale za 39. sjednicu Upravnog vijeća 

zaprimili svi članovi na vrijeme, predlaţe sljedeći dnevni red i isti daje na raspravu i 

usvajanje: 

 

 

 



DNEVNI RED 

 

     1.   Usvajanje zapisnika sa 38. sjednice Upravnog vijeća 

     2.   Odluka o ustroju organizacijskih jedinica temeljem novog Statuta 

     3.   Zaključak o izradi Pravilnika temeljem novog Statuta 

     4.   Izvješće o radu ravnatelja za period 08 - 09/2019 

     5.   Razno 

 

Zaključak: Jednoglasno se usvaja dnevni red za 39. sjednicu Upravnog vijeća 

Ţupanijske uprave za ceste SMŢ.  

 

Ad. 1. 

Usvajanje zapisnika sa 38. sjednice Upravnog vijeća 

Na zapisnik sa 38. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi, pa ga  predsjednik 

daje na glasovanje. 

Zaključak:  Zapisnik sa 38. sjednice Upravnog vijeća  jednoglasno je usvojen. 

 

Ad.2. 

Odluka o ustroju organizacijskih jedinica temeljem novog Statuta 

Ravnatelj preuzima riječ i pozdravlja članove UV i ostale prisutne. Prijedlog novog 

Statuta proslijeđen je osnivaču Ţupanijske uprave za ceste SMŢ, te je usvojen i predan 

javnom biljeţniku na ovjeru, a potom će biti upisan u sudski registar. Prvi korak 

nakon usvajanja Statuta je Odluka o ustrojavanju četiri organizacijske jedinice, a te će 

organizacijske jedinice biti definirane novim Pravilnikom ŢUC SMŢ. 

Predsjednik upravnog vijeća zahvaljuje, te daje 2. točku dnevnog reda na glasanje. 

Zaključak: Točka 2. dnevnog reda usvojena je jednoglasno. 

 

 

 



Ad. 3. 

Zaključak o izradi Pravilnika temeljem novog Statuta 

U procesu smo izrade 3 nova Pravilnika Ţupanijske uprave za ceste SMŢ koje izrađuje 

organizacijska jedinica pratećih poslova, te će oni biti završeni i predstavljeni na idućoj 

sjednici Upravnog vijeća. Novim Pravilnicima biti će definirani opisi poslova, 

koeficijenti i sve ostalo što se tiče rada i radnih mjesta u ŢUC SMŢ. 

Zaključak: Točka 3. dnevnog reda jednoglasno usvojena. 

 

Ad. 4. 

Izvješće o radu ravnatelja u periodu 08 - 09/2019 

Kroz rad ravnatelja za period 08 - 09/2019 bilo je vrijeme godišnjih odmora, ali i dalje 

je bilo pokriveno svako radno mjesto radi naizmjeničnih godišnjih odmora. Djelatnost 

se i dalje provodila, inţenjeri su i dalje konstantno bili na terenu obilazili radove na 

našim cestama i ugovorene izvoditelje uvodili u posao. Završeno je ugovaranje 

poslova, javna nabava za ovu godinu je prikraju. Obavili smo ugovorene radove što se 

tiče Grada Gline, Grada Hrvatske Kostajnice, Općine Majur, Općine Lekenik i raspisan 

je zadnji natječaj, a to je za Općinu Gvozd. Izvršili smo svoj Financijski plan i Plan 

građenja i odrţavanja cesta za ovu godinu. Rješili smo sve poslove po zahtjevu 

Ministarstva unutarnjih poslova vezano za migrantsku  krizu, samo što se tiče 

papirologije tu je malo zastoj no terenski dio što se tiče ŢUC SMŢ je obavljen. 

Zaključak: Točka 4. dnevnog reda jednoglasno usvojena. 

 

Ad. 5. 

Razno 

Nitko se nije javio za riječ. 

Zaključak: Predsjednik UV zaključuje 4. točku dnevnog reda. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća zaključuje 39. sjednicu UV.  

Sjednica Upravnog vijeća tonski je snimljena. 

 

Sjednica završena u 11:00 sati. 

 



Zapisnik sastavila :                                                                 Predsjednik Upravnog vijeća: 

Matea Pavičić                                                                                      Miroslav Matić 

___________________                                                            _________________________   

 

 

KLASA: 021-01/19-01/01 

UR .BROJ: 2176-80-20-19-24 

U Sisku, 03. listopad 2019.godine 


