
Z A P I S N I K 

 

sa 24. sjednice Upravnog vijeća Ţupanijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke 

ţupanije odrţane  dana 28. 08. 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:2176-80-10-17-11 od 22. 

kolovoza  2017. 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   

                VELIMIR SLOVIĆ                       - član Upravnog vijeća izabran ispred  

         zaposlenika ŢUC SMŢ 

 

   STIPO ŠAPINA                    - ravnatelj   

   VLADO HERMANOVIĆ                - voditelj organizacijske jedinice 

              TIHANA MIKULĈIĆ                       - zapisničar 

      

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

konstatirao da su prisutni svi čanovi UV. Također upoznaje nazočne sa Rješenjem o 

razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća, od strane Ţupanijske 

skupštine dana 14. srpnja, razrješeni gospodin Roman Rosavec koji je obnašao duţnost 

predsjednika i gospodin Siniša Kesić, koj je obnašao duţnost člana Upravno vijeća, 

istim rješenjem imenovan je gospodin Miroslav Matić za predsjednika Upravnog 

vijeća i gospodin Slavko Tepavac kao član Upravnog vijeća.  Nakon upoznavanja, 

predsjednik  predlaţe slijedeći:  

 

 

 



DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika sa  23. sjednice Upravnog vijeća 

2. Izvršenje  Financijskog plana od  I-VI  2017. godine 

3. Izvješće o radu ravnatelja za period od 05-08/2017 godine 

4. Razno 

Predsjednik Upravnog vijeća  konstatirao je da su materijale za 24. sjednicu Upravnog 

vijeća svi članovi zaprimili na vrijeme, pročitao je dnevni red i  isti daje na raspravu i 

usvajanje. 

Zaključak: Jednoglasno se usvaja dnevni red za 24. sjednicu Upravnog vijeća 

Ţupanijske uprave za ceste SMŢ.  

Ad. 1. 

Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Upravnog vijeća 

Na zapisnik sa 23. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi, pa isti na prijedlog, 

predsjednik stavlja na glasovanje. 

Zaključak:  Zapisnik sa 23. sjednice Upravnog vijeća  jednoglasno je usvojen. 

Ad.2. 

Izvršenje Financijskog plana od I - VI   2017. godine 

Voditelj organizacijske jedinice za ekonomske, financijske i opće poslove  upoznaje 

nazočne da smo sukladno Pravilniku sastavili Izvršenje Financijskog plana od I – VI 

2017. godine i da smo isto Izvršenje proslijedili našem osnivaču na usvajanje i  koji će 

Izvješće objaviti na svojim web stranicama, a mi ćemo nakon usvajanja učiniti isto. 

 
Zaključak: Jednoglasno je usvojeno izvršenje Financijskog plana od I – VI  2017. 
godine 
 

Ad.3. 

Izvješće o radu ravnatelja za period od 05-08/2017 godine 

Ravnatelj upoznaje predsjednika i članove Upravnog vijeća sa slijedećim: 

U tijeku su radovi na izvanrednom odrţavanju Ţ3195, Zaloj, koju smo zajedno sa 

gradom Glina sufinancirali u omjeru 50%-50%. Ugovorni izvoditelji Ceste Sisak d.o.o. 

Sisak podvrgnuli smo tehnološkom nadzoru zbog nekvalitetno izvršenih radova, i tim 

postupkom uštedili smo cca. 50.000,00 kuna (ukupna vrijednost radova iznosi cca. 

800.000,00 kuna). 



2014. godine kandidirali smo preko Programa obnove i saniranja posljedica 

elementarne nepogode 5 klizišta i 2 mosta (preko Ministarstva mora, prometa i 

infrastrukture). Trenutno se izvode radovi na L33073  Brezine – Janja lipa odnosno na 

mostu preko rijeke Pakre, investicija vrijedna cca 3.000.000,00 kuna. Izvršenje 

programa ide preko Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb (javna nabava,nadzor, interni 

tehnički pregled), a  radovi  preko istog Programa također se izvode  i  na mostu Zaloj. 

Ravnatelj izvještava predsjednika i članove Upravnog vijeća, da je na Ţupanijskoj 

skupštini koja je odrţana dana 14. srpnja usvojen; Godišnji izvještaj o izvršenju 

Financisjkog plana ŢUC SMŢ, Prijedlog plana građenja,odrţavanja i zaštite 

ţupanijskih i lokalnih cesta i I izmjene i dopune Financijskog plana ŢUC SMŢ. 

Sa jednicima lokalne uprave i samouprave, odnosno gradom Kutina, Glina  i 

općinama Sunja i Martinska Ves u narednom razdoblju, sklopiti ćemo ugovore o 

zajedničkom financiranju radova na izvanrednom odrţavanju u ukupnom iznosu od 

cca. 6.000.000,00 kuna,  naša Uprava 3.000.000,00  i 3.000.000,00 gradovi i općine. 

Ţupanijska uprava za ceste naručila je projekt za Ţ3249 Nova Subocka – Krapje u 

duţini od 6 km. Kandidirano prema uputama SIMORE preko LIFE natječaja 2017. za 

provedbu projekta  Grada Novska, a za smanjenje buke uzrokovane lošim stanjem  

Ţ3249 izgradnjom eco-friendly ceste. Također se istim projektom ţeli sačuvati 

bioraznolikost predmetnih područja.  

Obnova dijela Ţ3250 s izgradnjom biciklističkih staza u naselju Bročice, radi se na 

izradi projektne dokumentacije sa ishođenjem građevinske dozvole,  ukupne duljine 

cca 2800 metara od ţeljezničke pruge do D 47 u naselju Bročice. 

Kroz investicijski ciklus planiramo kandidirati L33006 Kolodvorska u Lekeniku 

(građevinska dozvola stiče u mjesecu 07/2018), Ţ3229 Gređani i Ţ3194 Desni Degoj- 

Ilovačak. 

Dana 05. rujna 2017. godine biti će svečano otvorenje Ţ3263 Divuša – Zrin, jer smo 

zajedničkim snagama i sredstvima, u suradnji Vlade RH, Hrvatskih cesta d.o.o. i ŢUC 

SMŢ,  presvukli novim asfaltom cca 9,5 km ceste. 

Zaključak: Jednoglasno je usvojeno Izvješće o radu ravnatelja za period od 05-

08/2017. godine. 

Ad.4. Razno 

Pod točkom 4. Dnevnog reda, predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnatelju. 

Ravnatelj nas upoznaje da naša Uprava ima 3 velika sudska predmeta. To su: Plin 

projekt d.o.o. Nova Gradiška, Grad Popovača i Ţeljko Marjanović (bivši ravnatelj).  Za 

prva dva slučaja već smo imati kontakte i dogovore oko sudske nagodbe. Dana 04. 

rujna opet ćemo imati sastanak sa Gradom Popovača u vezi vansudske nagodbe i 

nadamo se da ćemo taj slučaj okončati. 06. rujna dogovoren je sastanak sa Plin 

projektom d.o.o., također oko postizanja sudske nagodbe. Što se tiče predmeta  Ţ. 



Marjanović, sa odvjetnikom je dogovoreno da nećemo sudjelovati u postupku za 

naknadu štete dok se ne okonča kazneni postupak. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća gospodin Matić zaključio je sjednicu. 

 

Sjednica Upravnog vijeća tonski je snimljena. 

Sjednica završena u 10:45 sati. 

 

 

Zapisnik sastavila :                                                                 Predsjednik Upravnog vijeća: 

Tihana Mikulčić                                                                      Miroslav Matić 

___________________                                                            _________________________   

 

KLASA: 021-01/17-01/01 

UR .BROJ: 2176-80-10-17-12 

U Sisku, 28. kolovoza 2017. godine 

 


