
Z  A  P  I  S  N  I K 

 

Sa 41. sjednice Upravnog vijeća Ţupanijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke 

ţupanije odrţane dana 30. prosinca 2019.godine u sjedištu Ţupanijske uprave za ceste  

Sisačko-moslavačke ţupanije, Sisak, Antuna  Cuvaja 16 , sa početkom u  09.30 sati. 

Sjednicu je s pozivom KLASA:021-01/19-01/01 URBROJ:2176-80-10-19-35 od 27. 

prosinca 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 

RATKO VUJIĆ                                           - član Upravnog vijeća izabran 

 ispred zaposlenika ŢUC SMŢ 

 

STIPO ŠAPINA                                          - ravnatelj 

MARIJO PUŠIĆ                                         - voditelj organizacijske jedinice 

ANITA MLINARIĆ                                 - voditelj organizacijske jedinice 

TIHANA MIKULĈIĆ                               - zapisničar 

 

                 

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

Upravnog vijeća na sjednici je prisutno četvero članova, a jedan član je opravdano 

odsutan. Predsjednik vijeća konstatira da postoji kvorum i da sve odluke koje budu 

donesene smatrat će se pravovaljanim. 

 

 

 

 



Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje da su materijali za 41. 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  40. sjednice Upravnog vijeća 

2. Prijedlog Plana nabave za 2020. godinu 

3. Prijedlog Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim primanjima u 

Ţupanijskoj upravi za ceste SMŢ 

4. Izvješće o radu ravnatelja za period 11 - 12/2019 

5. Pokretanje postupka natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja ŢUC SMŢ 

6. Razno 

 

Zaključak: Jednoglasno se usvaja dnevni red za 41. sjednicu Upravnog vijeća 

Ţupanijske uprave za ceste SMŢ.  

 

Ad. 1. 

Usvajanje zapisnika sa 40. sjednice Upravnog vijeća 

Na zapisnik sa 40. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi, pa ga predsjednik 

stavlja na glasovanje. 

Zaključak:  Zapisnik sa 40. sjednice Upravnog vijeća  jednoglasno je usvojen. 

 

Ad.2. 

Usvajanje Plan nabave za 2020. godinu Županijske uprave za ceste SMŽ 

Ravnatelj pozdravlja sve prisutne, te ističe kako će se početkom mjeseca siječnja i 

veljače 2020. godine pripremati javne nabave i to ukupno 10 javnih nabava, tako da 

budemo spremni za realizaciju istih. Nakon zimske sluţbe krenut će se u realizaciju 

javnih nabava za koje smo osigurali sredstva i to ukupno oko 35.000.000,00 kuna 

odnosno oko cca 50 km cesta. Ovim planom je to sve obuhvaćeno i većinom se radi o 

gradnji ţupanijskih i lokalnih cesta, a ostale stavke u Planu su samo male vrijednosti 

odnosno jednostavne nabave koje su potrebni za poslovanje ove uprave (sve ukupno 

317.000,00 sa pdv-om). 

 



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

je jednoglano usvojena. 

Zaključak: Donesena je Odluka o usvajanju Plana nabave Ţupanijske uprave za ceste 

SMŢ za 2020. godinu. 

 

Ad.3. Prijedlog Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim primanjima u 

Županijskoj upravi za ceste SMŽ 

Ravnatelj izvještava predsjednika i članove Upravnog vijeća da u kordinaciji sa našim 

osnivačem i odrţanim  sastancima, donosimo ovaj Pravilnik o plaćama, naknadama 

plaća i drugim primanjima u Ţupanijskoj upravi za ceste SMŢ koji je napravila stručna 

sluţba ove Uprave,koji je usklađen sa Zakonom o radu i  sa  našim osnivačem. 

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

jednoglasno usvojena. 

Zaključak: Donesena je Odluka o usvajanju Pravilnika o plaćama,naknadama plaća i 

drugim primanjima u Ţupanijskoj upravi za ceste SMŢ. 

 

Ad.4. Izvješće o radu ravnatelja za period 11-12/2019 

Ravnatelj izvještava nazočne da smo u 100% iznosu izvršili realizaciju Plana građenja i 

odraţavanja Ţupanijske uprave za ceste za 2019. godinu na koju je jako ponosan što je 

iznio i na Ţupanijskoj skupštini. Također izvještava da će do sutra u 12:00 sati biti 

plaćene sve obaveze koje su došle na naplatu. Tijekom mjeseca prosinca platili smo 

zadnju ratu kredita prema GIP PIONIRU d.o.o. Zagreb. Ravnatelj isto tako napominje 

da je zadnjih dana na naš račun sjelo 21.000.000,00 kuna iz izvora nadleţnog 

Ministarstva mora,prometa i infrastrukture i Hrvatskih cesta d.o.o..  

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

jednoglasno usvojena. 

Zaključak: Prihvaćeno je Izvješće o radu ravnatelja za period 11-12/2019 

 

Ad.5. Pokretanje postupka za izbor i imenovanje natječaja za izbor i imenovanje 

ravnatelja 

Ravnatelj zamoljava predsjednika i članove Upravnog vijeća da se prihvati ova 

Odluka i raspiše natječaj za ravnatelja, jer 20. srpnja 2020. godine ističe  mandat 

ravnatelju, pa zbog procedure moli da se natječaj raspiše što prije. 

 



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

jednoglasno usvojena. 

Zaključak:Zaduţuje se Voditelj OJ za prateće poslove da pokrene postupak natječaja 

za izbor i imenovanje ravnatelja Ţupanijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke 

ţupanije. 

 

Ad.6. Razno 

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

sudjelovanju na sjednicama Upravnog vijeća ove godine, a ţeljama se pridruţuje i 

ravnatelj koji isto tako ţeli da nam  i iduća godina bude uspješna kao i prethodna i da 

u budućnosti i dalje uspješno surađujemo. 

Predsjednik Upravnog vijeća daje 6. točku dnevnog reda na glasanje. 

Zaključak: Točka 6. dnevnog reda usvojena je jednoglasno. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća zaključuje 41. sjednicu UV. 

  

Sjednica Upravnog vijeća tonski je snimljena. 

  

Sjednica završena u 10:05 sati. 

  

 

Zapisnik sastavila :                                                                 Predsjednik Upravnog vijeća: 

Tihana Mikulčić                                                                                  Miroslav Matić 

___________________                                                            _________________________   

 

KLASA: 021-01/19-01/01 

UR .BROJ: 2176-80-10-19-38 

U Sisku, 30. prosinac 2019. godine 


