
Z  A  P  I  S  N  I K 

 

Sa 42. sjednice Upravnog vijeća Ţupanijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke 

ţupanije odrţane dana 31. siječnja 2020.godine u sjedištu Ţupanijske uprave za ceste  

Sisačko-moslavačke ţupanije, Sisak, Antuna  Cuvaja 16 , sa početkom u  09:00 sati. 

Sjednicu je s pozivom KLASA:021-01/20-01/01 URBROJ:2176-80-10-20-1 od 29. 

siječnja 2020. godine, sazvao predsjednik Upravnog vijeća Ţupanijske uprave za ceste 

Sisačko-moslavačke ţupanije,  gospodin Miroslav Matić. 

 

Prisutni: 

MIROSLAV MATIĆ                                  - predsjednik Upravnog vijeća 

IVICA ŠOŠTARIĆ                                      - član Upravnog vijeća 

IVICA ŠIPUŠ                                              -  član Upravnog vijeća – došao naknadno 

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 

TIHANA MIKULĈIĆ                               - zapisničar 

                

Predsjednik UV Miroslav Matić pozdravio je sve prisutne, otvorio je sjednicu i 

konstatirao da su prisutni svi članovi Upravnog vijeća na sjednici, osim gospodina 

Ivice Šipuša,koji će malo kasniti. Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da postoji 

kvorum i da sve odluke koje budu donesene smatrat će se pravovaljanim. 

 

 



Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje da su materijali za 42. 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 41. sjednice Upravnog vijeća 
2. Prijedlog ispravka Pravilnika o radu, plaćama, naknadama plaća i drugim 

 primanjima u Ţupanijskoj upravi za ceste SMŢ   
3. Prijedlog Pravilnika o korištenju sluţbenih automobila 
4. Prijedlog odluke o visini koeficijenata za djelatnike u Ţupanijskoj upravi za  

 ceste 
5. Odluka o raspisivanju natječaja za administrativnog suradnika na određeno 

vrijeme, do povratka djelatnice sa bolovanja i roditeljskog dopusta 
6. Izvješće o radu ravnatelja u periodu od zadnje sjednice upravnog vijeća 
7. Razno 

 
 

Zaključak: Jednoglasno se usvaja dnevni red za 42. sjednicu Upravnog vijeća 

Ţupanijske uprave za ceste SMŢ.  

 

Ad. 1.Usvajanje zapisnika sa 41. sjednice Upravnog vijeća 

Ravnatelj  upoznaje predsjednika i članove Upravnog vijeća  da je na  prethodnoj  
sjednici  Upravnog  vijeća  bila  dopuna dnevnog reda i dodana je točka 5. dnevnog 
reda i to: Pokretanje postupka o raspisivanju natječaja za ravnatelja ove Uprave. 
Ravnatelj naglašava da se isto nalazi u Zapisniku sa prošle sjednice,ali nije bilo 
evidentirano na pozivu  koji je ranije poslan na web stranicu ŢUC SMŢ i u 
materijalima za sjednicu. 
Na zapisnik sa 41. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi, pa ga predsjednik 

stavlja na glasovanje. 

Zaključak:  Zapisnik sa 41. sjednice Upravnog vijeća  jednoglasno je usvojen. 

 

Ad.2. Prijedlog ispravka Pravilnika o radu, plaćama, naknadama plaća i drugim 
primanjima u Županijskoj upravi za ceste SMŽ   
 
Ravnatelj pozdravlja sve prisutne, te ističe da je greškom u već usvojenom Pravilniku 

zamjenjuje dio tablice koja se odnosi na grupu poslova II u dijelu raspona koeficijenata 

u kojem je uočena razlika u rasponu koeficijenata, pa moli predsjednika i članove 

Upravnog vijeća da usvoje ovu ispravku Pravilnika,odnosno usvoje novi Pravilnik sa 

točnim rasponom koeficijenata, jer je ravnatelj krivo pročitao. 

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

na glasovanje koja je jednoglasno usvojena. 



Zaključak: Usvaja se  Prijedlog ispravka Pravilnika o radu, plaćama, naknadama plaća 
i drugim primanjima u Ţupanijskoj upravi za ceste SMŢ.  
 

Ad.3. Prijedlog Pravilnika o korištenju službenih automobila  
 
Ravnatelj izvještava predsjednika i članove Upravnog vijeća kako smo izradili novi 

Pravilnik o korištenju sluţbenih automobila, a koji je usuglašen sa osnivačem i sa 

novim zakonskim odredbama. 

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

jednoglasno usvojena. 

Zaključak: Donosi se Odluka o usvajanju  Pravilnika o korištenju sluţbenih 

automobila i sukladno Pravilniku, Odluka o korištenju sluţbenog automobila u 

privatne svrhe. 

 

Ad.4. Prijedlog odluke o visini koeficijenata za djelatnike u Županijskoj upravi za  
ceste Sisačko-moslavačke županije 
 

Ravnatelj upoznaje predsjednika i članove Upravnog vijeća sa koeficijentima za 
djelatnike ove Uprave,koje je on odredio s obzirom na ono što je vidio u posljednjih 4,5 
godine,uzevši u obzir doprinos i učinkovitost svakog pojedinog zaposlenika, tako da 
pojedinačno iščitava visinu koeficijenta svakog pojedinačno. Ratko Vujić, kao član 
Upravnog vijeća koji je izabran ispred zaposlenika, obavijestiti će djelatnike sa 
Odlukom o visini koeficijenata koja će biti  donesena na ovom Upravnom vijeću. 
 
Predsjednik upravnog vijeća daje 4.točku dnevnog reda na glasanje koja je jednoglasno 

usvojena. 

Zaključak: Donosi se Odluka o visini koeficijenata za djelatnike u Ţupanijskoj upravi 

za ceste Sisačko-moslavačke ţupanije. 

 
Ad.5. Odluka o raspisivanju natječaja za administrativnog suradnika na određeno 

vrijeme, do povratka djelatnice sa bolovanja i roditeljskog dopusta 

Ravnatelj obrazlaţe i upoznaje  predsjednika i članove Upravnog vijeća sa 

novonastalom situacijom i moli da se prihvati ova Odluka. 

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

jednoglasno usvojena. 

Zaključak:Donosi se Odluka o raspisivanju natječaja za administrativnog suradnika   

u Ţupanijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke ţupanije. 

 



Ad.6. Izvješće o radu ravnatelja za period 01/2020 

Ravnatelj izvještava nazočne o potpisivanju Ugovora o zajedničkom financiranju 

radova izvanrednog odrţavanja na ţupanijskim i lokalnim cestama, a koji će uslijediti 

nakon usuglašavanja istih sa čelnicima gradova i općina. Potpisivanje ugovora 

upriličiti će se u zgradi Ţupanije, sa ţupanom,zamjenicima ţupana i čelnicima 

gradova i općina. Ravnatelj također izvještava da je uveo deţurstvo naših djelatnika u 

zimskoj sluţbi, kao i kontrolu zimske sluţbe.  

Predsjednik upravnog vijeća daje 6. točku dnevnog reda na glasanje koja je 

jednoglasno usvojena. 

Zaključak: Prihvaćeno je Izvješće o radu ravnatelja za period 01/2020.godine 

 

Ad.7. Razno 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje  na radu i 

sudjelovanju na sjednici Upravnog vijeća. 

Predsjednik Upravnog vijeća daje 7. točku dnevnog reda na glasanje. 

Zaključak: Točka 7. dnevnog reda usvojena je jednoglasno. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća zaključuje 42. sjednicu UV. 

 

Sjednica Upravnog vijeća tonski je snimljena. 

  

Sjednica završena u 09:35 sati. 

 

Zapisnik sastavila :                                                                 Predsjednik Upravnog vijeća: 

Tihana Mikulčić                                                                                  Miroslav Matić 

___________________                                                            _________________________   

 

KLASA: 021-01/20-01/01 

UR .BROJ: 2176-80-10-20-5 

U Sisku, 31. siječnja 2020. godine 


