
Z A P I S N I K 

 

sa 23. sjednice Upravnog vijeća Ţupanijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke 

ţupanije odrţane  dana 25. 05. 2017. 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:021-01/17-01/01 URBROJ:2176-80-10-17-6, od 16. 

svibnja  2017. godine, sazvao  predsjednik Upravnog vijeća Ţupanijske uprave za ceste 

Sisačko-moslavačke ţupanije  Roman Rosavec. 

 

Prisutni: 

                ROMAN  ROSAVEC                   - predsjednik Upravnog vijeća 

                IVICA ŠOŠTARIĆ                        - član Upravnog vijeća 

    IVICA ŠIPUŠ               - član Upravnog vijeća     

                MARIJO PUŠIĆ                            - član Upravnog vijeća izabran ispred  

          zaposlenika ŢUC SMŢ 

 

    STIPO ŠAPINA                    - ravnatelj   

    VLADO HERMANOVIĆ                - voditelj organizacijske jedinice 

               TIHANA MIKULĈIĆ                      - zapisničar 

       

Predsjednik UV  Roman Rosavec  pozdravlja  prisutne. Utvrđuje da  na sjednici nije 

prisutan gospodin Siniša Kesić, koji se ispričao. Predsjednik  upoznaje  prisutne i 

predlaţe slijedeći  

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika sa  22. sjednice Upravnog vijeća 

2. I Izmjene i dopune  Financijskog plana ŢUC SMŢ za 2017. godinu 

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

području Sisačko-moslavačke ţupanije za 2017. godinu 

4. Odluka o vraćanju predmeta operativnog leasinga – automobil Toyota avensis 



5. Odluka o pokretanju postupka nabave osobnog automobila putem operativnog 

leasinga kao zamjena za Toyotu avensis 

6. Izvješće Drţavnog ureda za reviziju za 2015. godinu 

7. Izvješće o radu ravnatelja za period od 02-05/2017 godine 

8. Razno 

Predsjednik Upravnog vijeća pročitao je dnevni red i  isti daje na raspravu i usvajanje. 

Predsjednik i ostali članovi Upravnog vijeća  jednoglasno   usvajaju   predloţeni 

dnevni red.  

Ad. 1. 

Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Upravnog vijeća 

Na zapisnik sa 22. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi, pa isti na prijedlog, 

predsjednik stavlja na glasovanje. 

Zaključak:  Zapisnik sa 22. sjednice Upravnog vijeća  jednoglasno je usvojen. 

Ad.2. 

Izmjene i dopune  Financijskog plana ŢUC SMŢ za 2017. Godinu 

Voditelj organizacijske jedinice za ekonomske, financijske i opće poslove  upoznaje 

nazočne da je krajem prošle godine donesen osnovni  plan za 2017. godinu na temelju 

tadašnjih pokazatelja, odnosno projekcija plana za 2018. i 2019. godinu i obrazlaţe I 

Izmjene i dopune Finacijskog plana ŢUC SMŢ za 2017. godinu koje donosimo zbog 

povećanja prihoda, a ukupni  preneseni manjak  iz 2016. godine mislimo smanjiti 

tijekom ove godine u iznosu od cca. 3.000.000,00 kuna. 

 
Zaključak: Jednoglasno su usvojene I Izmjene i dopune Financijskog plana ŢUC SMŢ 
za 2017. godinu 
 

Ad.3. 

Prijedlog Plana građenja,odrţavanja i zaštite ţupanijskih i lokalnih cesta na području 

Sisačko-moslavačke ţupanije za 2017. godinu 

Voditelj OJ za građenje i odrţavanje ţ i l cesta daje usporedbu  standarda redovnog 

odrţavanja ţupanijskih i lokalnih cesta, 1998. godine kada je standard redovnog 

odrţavanja bio 56.000.000,00 kuna,  prošle godine  bio je 13.000.000,00 kuna, odnosno 

ove 2017. godine je 15.000.000,00 kuna., odnosno u postocima imamo 26,4 % standarda 

odrţavanja. Nakon zimske sluţbe utrošili smo cca. 1.000.000,00 kuna na hitne radove 

na ispusima,nasipavanju kamenog materijala, krpanju udarnih rupa i presvlačenje 



asfalta. Od Hrvatskih cesta d.o.o. na temelju Pravilnika o rasporedu sredstava za 

odrţavanje,rekonstrukciju i građenje ţupanijskih i lokalnih cesta Ţupanijskoj upravi 

za ceste Sisačko-moslavačke ţupanije u 2017. godini raspoređen je iznos od 

1.838.800,00 kuna za ujednačavanje redovitog odrţavanja. Također istim pravilnikom 

raspoređen nam je iznos od 5.000.000,00 kuna za izvanredno odrţavanje Ţ3263 

Divuša-Zrin ukupne duljine 12 km, natječaj je raspisan, otvaranje ponude je danas i do 

01. rujna trebali bi biti gotovi radovi. Temeljem Odluke o rasporedu sredstava za 

interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra ovoj Ţupanijskoj upravi 

raspoređen je iznos od 3.000.000,00 kuna za interventne zahvate, koje ćemo objediniti  

sa  financijskim sredstvima gradova  i općina  te poboljšati kvalitetu cesta na području 

lokalne uprave i samouprave. 

Zaključak: Jednoglasno su prihvatili i donijeli Odluku o prihvaćanju Prijedloga Plana 

građenja,odrţavanja i zaštite ţupanijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-

moslavačke ţupanije za 2017. godinu. 

Ad.4. 

Odluka o vraćanju predmeta operativnog leasinga – automobil Toyota avensis 

Ravnatelj izvještava predsjednika i članove Upravnog vijeća da za 25 dana ističe 

operativni leasing za automobil koji koristi ravnatelj, uz napomenu neekonomičnosti 

korištenja za naše potrebe, te predlaţe vraćenje auta.  Nabava tog automobila bila je 

očiti primjer netransparentnog i neopravdanog trošenja novca. 

Zaključak: Jednoglasno je donesena odluka o vraćanju predmeta operativnog leasinga 

– automobil Toyota avensis. 

Ad.5. 

Odluka o pokretanju postupka nabave osobnog automobila putem operativnog 

leasinga kao zamjena za Toyota avensis 

Ravnatelj upoznaje prisutne da smo o nabavci novog automobila raspravljali na 

stručnom vijeću. Treba provesti postupak javne nabave za automobil (120.000,00 bez 

pdv-a) sa svim  tehničkim osobinama i opremom koje odgovaraju nama i našim 

potrebama. 

Zaključak: Jednoglasno je donesena odluka o pokretanju postupka nabave osobnog 

automobila putem operativnog leasinga kao zamjena za Toyota avensis. 

Ad.6. 

Izvješće Drţavnog ureda za reviziju za 2015. godinu 

Voditelj OJ za ekonomske,financijske,opće i pravne poslove obrazlaţe nalaz i mišljenje 

revizije od 25. travnja 2017. godine. Imamo rok od 60 dana za  donošenje plana za 

ispravak nedostataka koji su naznačeni u akcijskom planu Drţavnog ureda za reviziju. 



Zaključak: Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Drţavnog ureda za 

reviziju za 2015. godinu 

Ad.7.  

Izvješće o radu ravnatelja za period od 02-05/2017 godine 

Ove godine završeni su radovi na izvanrednom odrţavanju zajedničkog 

sufinanciranja cesta čiji su ugovori bili potpisani u 2016. godini na području Grada 

Popovače, Novske i Općine Lipovljani. 

Nakon završetka radova zimske sluţbe pristupili smo sanaciji oštećenja cesta, čišćenju 

kanala i kopanju kanala.  

Pripemili smo troškovnike i natječaj za postupak javne nabave za sklapanje  ugovora 

za Ţ3263  Divuša – Zrin, počeli su radovi na mostu u Gračenici Šišinečkoj i Zaloju. 

Prije 10-tak dana od strane Hrvatskih cesta d.o.o. u posao je uveden  izvođač radova 

za most Brezine-Janja Lipa, koji će nakon završetka, biti predan nama na upravljanje i 

odrţavanje. Isto tako  u posao smo uveli izvođača radova Ceste Sisak d.o.o. na 

radovima izvanrednog odrţavanja  na Ţ3195 u Zaloju.  

Nazočili smo sastanku u Hrvatskim cestama d.o.o. Zagreb  na temu i  problematiku 

vezanu za investicijski ciklus, a u međuvremenu poslali smo im dopise vezane za 

rješavanje istog. 

Provedena su javna nadmetanja za izradu projekata Ţ3249 Nova Subocka – Krapje i 

Ţ3250 Bročice.  

Također smo potpisali s Ministarstvom unutarnjih poslova, Sporazum o 

sufinanciranju radova na sanaciji opasnih mjesta – izgradnja svjetlosno-prometne 

signalizacije u Petrinji na raskriţju Ţ3200 /Ulica gromova) – D30 i nerazvrstane ceste 

na iznos od 575.000,00 (MUP sufinacira ugovorene radove do iznosta od 402.500,00 

kuna). Za isto smo prijavili 5 projekata za sanaciju opasnih mjesta i odobren je samo 1 

projekt za koji smo proveli  postupak jednostavne nabave za Izvanredno odrţavanje-  

izgradnja svjetlosno-prometne signalizacije na raskriţju Ţ3200 i D30 i dana 02. svibnja 

potpisali ugovor sa poduzećem Traf signal d.o.o. Zagreb.  

Proveden je postupak javnog nadmetanja za radove redovnog odrţavanja i zaštite 

ţupanijskih i lokalnih cesta na području SMŢ u razdoblju od 01. 05. 2017. – 30. 04. 

2019. godine,za nas povoljnije uvjete i jeftiniju cijenu. Dana 12. svibnja potpisan je i 

ugovor za radove redovnog odrţavanja sa zajednicom ponuditelja koje čine Ceste 

Karlovac d.d. Duga Resa, Ţupanijske ceste Zagrebačke ţupanije d.o.o. Zagreb i Ceste 

Sisak d.o.o. Sisak. 

Tijekom mjeseca lipnja primit ćemo jednu osobu sa srednjom stručnom spremom na 

stručno osposobljavanje. 



Ravnatelj upoznaje predsjednika i članove Upravnog vijeća da je sa 18. travnjem  

gospodin Hermanović otišao u zasluţenu mirovinu i ujedno mu se zahvaljuje na 

svemu što je učinio za ovu Upravu. Također upoznaje nazočne da gospodin 

Hermanović ostaje raditi na 4 sata, na istom radnom mjestu zbog potrebe posla i dok 

ne nađemo odgovarajuću zamjenu koju će gospodin Hermanović uvesti u posao. 

Gospodin Rosavec zahvaljuje ravnatelju na iscrpnom izvješću o radu ove 

uprave,odnosno o radu ravnatelja i jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o radu 

ravnatelja za razdoblje od 02-05/2017. godine. 

Ad.8. Razno 

Za riječ se javlja gospodin Hermanović koji upoznaje prisutne da se na temelju 

Financijskog plana, Plana građenja sastavlja Plan nabave, koje predlţe i donosi 

ravnatelj,uz suglasnost Upravnog vijeća, koji treba biti objavljen na našim stranicama. 

Predsjednik zahvaljuje,pita nazočne ima li tko još što za nadodati ili  pitanja, kako se 

nitko nije javio za riječ predsjednik  zaključuje 23. sjednicu Upravnog  vijeća 

Ţupanijske uprave za ceste Sisačko-moslavčke ţupanije i ujedno se zahvaljuje  svima 

prisutnima  na uspješnoj  i kvalitetnoj suradnji jer se najvjerovatnije ovo Upravno 

vijeće neće sastati u istom sastavu zbog preuzimanja nove duţnosti predsjednika. 

Također se nada da će i novi članovi Upravnog vijeća zajedno sa ravnateljem i 

voditeljima organizacijskih jedinica ove uprave i dalje konstruktivno rješavati 

probleme i kvalitetno surađivati kao i do sada. 

 

Sjednica Upravnog vijeća tonski je snimljena. 

Sjednica završena u 11:05 sati. 

 

 

KLASA: 021-01/17-01/01 

UR .BROJ: 2176-80-10-16-7 

 

Zapisnik sastavila :                                                                 Predsjednik Upravnog vijeća: 

Tihana Mikulčić                                                                       Roman Rosavec 

___________________                                                            _________________________            


