
Z A P I S N I K 

 

Sa 35. sjednice Upravnog vijeća Ţupanijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke 

ţupanije odrţane dana 28. veljače 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:2176-80-10-19-1 od 28. veljače 

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

moslavačke ţupanije  Miroslav Matić. 

 

Prisutni: 

MIROSLAV MATIĆ                                  - predsjednik Upravnog vijeća 

IVICA ŠOŠTARIĆ                                      - član Upravnog vijeća 

IVICA ŠIPUŠ                                              -  član Upravnog vijeća 

SLAVKO TEPAVAC                                 - član Upravnog vijeća 

RATKO VUJIĆ                                           -  član Upravnog vijeća izabran ispred 

                                                                         zaposlenika ŢUC SMŢ 

 

STIPO ŠAPINA                                          - ravnatelj 

MARIO POSAVAC                                   - zamjenik ravnatelja 

MARIJO PUŠIĆ                                         - voditelj 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 svih pet članova. 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 35. 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  34. sjednice Upravnog vijeća 

2. Prijedlog Plana građenja, odrţavanja i zaštite ţupanijskih i lokalnih cesta na 

području SMŢ za 2019.godinu 

3. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Ţupanijske uprave ga ceste SMŢ 

4. Izviješće o radu ravnatelja za period 01-03/2019 

5.  Razno 

 

Zaključak: Pri usvajanju dnevnog reda ravnatelj Stipo Šapina ima primjedbu te ţeli 

skinuti 3. točku dnevnog reda pošto nije u potpunosti dovršena. Jednoglasno se usvaja  

skidanje 3. točka, te dnevni red za 35. sjednicu Upravnog vijeća Ţupanijske uprave za 

ceste SMŢ.  

 

Ad. 1. 

Usvajanje zapisnika sa 34. sjednice Upravnog vijeća 

Na zapisnik sa 34. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi, pa ga  predsjednik 

stavlja na glasovanje. 

Zaključak:  Zapisnik sa 34. sjednice Upravnog vijeća  jednoglasno je usvojen. 

 

Ad.2. 

Prijedlog plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na 

području SMŽ za 2019.godinu 

Ravnatelj pozdravlja sve prisutne, objašnjava izradu i realizaciju Plana građenja, te 

ističe da je izrađen na bazi redovnog i izvanrednog odrţavanja iz prethodne godine, te 

na bazi zahtjeva i prijedloga Gradova i Općina izvanrednog odrţavanja o zajedničkom 

sufinanciranju u 2019.godini. Sredstva za izvanredno odrţavanje cesta su prijedlozi 

Gradova i općina u omjeru 50:50, ravnatelj ističe kako je bilo problema sa pojedincima, 

no međutim plan je usuglašen. Kroz financijsko izvješće ŢUC vidjeti će se da se jedan 

dio sredstava prenosi, a drugi dio osigurava. Nakon usvajanja Upravnog vijeća i 

Ţupanijske skupštine, Ţupanijska uprava za ceste će ići na 20 milijuna javnih natječaja. 

U Planu je vidljivo koliko je radova izvršeno tokom prošle godine, radi se 

transparentno, te na svaku cestu ide javna nabava. Gospodin Ivica Šoštarić postavlja 



pitanje kako je samo 18 Gradova i Općina dalo prijedlog za sufinanciranje, bez Grada 

Siska? Ravnatelj ukratko odgovara i objašnjava kako je obavljena primopredaja cesta, 

te im se i dalje redovno daju sredstva za odrţavanje cesta. Ravnatelj je izvijestio i o 

ostalim aktivnostima koje vodi ova Uprava i upoznao prisutne o trenutnoj situaciji o 

radu ove Uprave. 

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

Zaključak: Točka 2. dnevnog reda usvojena je jednoglasno. 

 

Prelazak na sljedeću točku, pošto je 3. točka skinuta sa dnevnog reda prelazi se na 4. 

točku dnevnog reda. 

 

Ad.4. 

Izvješće o radu ravnatelja za razdoblje 01/03.2019. 

Pod točkom 4. dnevnog reda ravnatelj iznosi najbitnije aktivnosti Uprave kao što su 

bile izrada Plana građenja, Poslovnika i Statuta Ţupanijske uprave za ceste. Također, 

govori o sistematizaciji koja je usvojena na prošloj sjednici Upravnog vijeća koja će 

stupiti na snagu kada se usvoji Statut i Poslovnik ŢUC SMŢ. Iznosi kako je odjel 

financija radio na izvješćima kao što je Fiskalna odgovornost i prethodni period 

poslova. Napominje da izlazi natječaj za redovno odrţavanje, te iznosi kako je 

razdvojeno redovno odrţavanje i signalizacija sa zaključkom da ćemo više poslova 

odraditi za manje sredstva.  Pohvaljuje zamjenika ravnatelja Maria Posavca i voditelja 

organizacijske jedinice za ekonomske poslove Anitu Mlinarić za poloţen ispit javne 

nabave, te sve ostale djelatnike Ţupanijske uprave za ceste na odrađenom poslu i 

suradnji u obavezama Uprave.  

Zaključak: Predsjednik zaključuje 4. točku koja je jednoglasno usvojena. 

 

Ad.5. 

Razno 

Predsjednik otvara raspravu na kojoj nema postavljenih pitanja, te zaključuje raspravu 
pod točkom 5. dnevnog reda. 
 
Zaključak: Predsjednik zaključuje raspravu.    

 

 



 

Predsjednik Upravnog vijeća zaključuje 35. sjednicu UV.  

Sjednica Upravnog vijeća tonski je snimljena. 

 

Sjednica završena u 10:30 sati. 

 

Zapisnik sastavila :                                                                 Predsjednik Upravnog vijeća: 

Matea Pavičić                                                                                      Miroslav Matić 

___________________                                                            _________________________   

 

 

KLASA: 021-01/19-01/01 

UR .BROJ: 2176-80-10-19-2 

U Sisku, 28. veljače 2019. godine 


