
Z A P I S N I K

Sa 40. sjednice Upravnog vijeće Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke
županije održane dana 15. studeni 2019.godine u sjedištu Županijske uprave za ceste
Sisačko-moslavačke županije, Sisak, Antuna  Cuvaja 16 , sa početkom u  10.00 sati.

Sjednicu je s pozivom KLASA:021-01/19-01/01 URBROJ:2176-80-10-19-25 od 11.
studeni 2019. godine, sazvao predsjednik Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste
Sisačko-moslavačke županije  Miroslav Matić.

Prisutni:

MIROSLAV MATIĆ                                  - predsjednik Upravnog vijeća

IVICA ŠOŠTARIĆ                                      - član Upravnog vijeća

IVICA ŠIPUŠ                                              - član Upravnog vijeća

SLAVKO TEPAVAC                                 - član Upravnog vijeća

STIPO ŠAPINA                                          - ravnatelj

MARIJO PUŠIĆ                                         - voditelj organizacijske jedinice

ANITA MLINARIĆ                                 - voditelj organizacijske jedinice

DUBRAVKA ŠEBEK                                 - upravni pravnik

MATEA PAVIČIĆ                                     - zapisničar

Predsjednik UV Miroslav Matić otvorio je sjednicu i konstatirao da od pet članova
Upravnog vijeća prisutnih je četvero, a jedan član je opravdano odsutan. Predsjednik
vijeća konstatira da postoji kvorum i da sve donijete odluke koje budu donesene
smatrat će se pravovaljanim.



Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje da su materijali za 39. sjednicu Upravnog vijeća
zaprimili svi članovi na vrijeme,  predlaže sljedeći dnevni red i isti daje na raspravu i
usvajanje:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa  39. sjednice Upravnog vijeća

2. Usvajanje Pravilnika o unutarnjm ustroju Županijske uprave za ceste SMŽ

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019.godinu

4. Prijedlog Financijskog plana ŽUC SMŽ za 2020.godinu i projekciju plana za
2021. i 2022.godinu

5.  Prijedlog plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na
području SMŽ za 2020.godinu

6. II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019.godinu

7. Izvješće o radu ravnatelja za period 10/2019

8. Razno

Zaključak: Jednoglasno se usvaja dnevni red za 40. sjednicu Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste SMŽ.

Ad. 1.

Usvajanje zapisnika sa 39. sjednice Upravnog vijeća

Na zapisnik sa 39. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi, pa ga predsjednik
stavlja na glasovanje.

Zaključak:  Zapisnik sa 39. sjednice Upravnog vijeća  jednoglasno je usvojen.

Ad.2.

Usvajanje Pravilnika o unutarnjm ustroju Županijske uprave za ceste SMŽ

Ravnatelj pozdravlja sve prisutne, te ističe kako je izrađen novi Statut ŽUC SMŽ. Na
novi Statut ŽUC SMŽ dobivena je suglasnost od strane osnivača i upisan je u sudski
registar. Pravilnik o unutarnjem ustroju je izrađen, a u pripremi su još dva pravilnika,
te sve stupa na snagu od 01. siječnja 2020.godine. Pravilnici su usklađeni sa Statutom i
odlukama, te ostalim aktima ŽUC SMŽ.



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

Zaključak: Točka 2. dnevnog reda usvojena je jednoglasno.

Ad.3.

Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019.godinu

Izmjene i dopune financijskog plana za 2019.godinu prikazuju prihode i rashode. Plan
građenja za 2019.godinu biti će ispunjen u potpunosti, a neke stavke prihoda i rashoda
u Planu građenja su se korigirale.

Predsjednik upravnog vijeća daje 3. točku dnevnog reda na glasanje.

Zaključak: Točka 3. dnevnog reda usvojena je jednoglasno.

Ad.4.

Prijedlog Financijskog plana ŽUC SMŽ za 2020.godinu i projekciju plana za 2021. i
2022.godinu

Na zahtjev za dostavom prijedloga u omjeru 50:50 svi gradovi i općine su dostavili
svoje prijedloge za 2020.godinu. Oko 2 milijuna kuna sredstava prenjeti ćemo u iduću
godinu. Jedan kredit ove godine zatvaramo, te tako dobivamo više sredstava za
raspoređivanje na redovno održavanje, a osnovni prihodi su nam od registracije
motornih vozila.

Predsjednik upravnog vijeća daje 4. točku dnevnog reda na glasanje.

Zaključak: Točka 4. dnevnog reda usvojena je jednoglasno.

Ad.5.

Prijedlog plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na
području SMŽ za 2020.godinu

Prijedlog plana građenja, održavanja i zaštite Ž i L cesta na području SMŽ za
2020.godinu donešen je uz Financijski plan, te tako prati Financijski plan za
2020.godinu. Prijedlog Plana građenja je rađen na realnoj bazi podataka , te će kao i
ove godine biti odrađen i ispoštovan.

Predsjednik upravnog vijeća daje 5. točku dnevnog reda na glasanje.

Zaključak: Točka 5. dnevnog reda usvojena je jednoglasno.



Ad.6.

II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019.godinu

II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019.godinu se radi na temelju rebalansa. Nema
odstupanja, radimo transparentno i idemo javnom nabavom kroz redovno održavanje.

Predsjednik upravnog vijeća daje 6. točku dnevnog reda na glasanje

Zaključak: Točka 6. dnevnog reda usvojena je jednoglasno.

Ad.7.

Izvješće o radu ravnatelja za period 10/2019

Odrađeno je 50 kilometara  cesta uz granice. Donešena je odluka Vlade RH za dodjelu
sredstava. Izrada Pravilnika i provedena je anketa sufinanciranja gradova i općina.
Odrađena priprema Zimske službe 2019./2020.godina.

Predsjednik upravnog vijeća daje 7. točku dnevnog reda na glasanje

Zaključak: Točka 6. dnevnog reda usvojena je jednoglasno.

Ad.8.

Razno

Za kraj dobre poslovne godine održati će se Božićni domjenak ŽUC SMŽ.

Predsjednik upravnog vijeća daje 8. točku dnevnog reda na glasanje

Zaključak: Točka 8. dnevnog reda usvojena je jednoglasno.

Predsjednik Upravnog vijeća zaključuje 40. 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: 2176-80-10-19-34

U Sisku, 15. studeni 2019. godine




