
Z A P I S N I K

sa  25.  sjednice  Upravnog  vijeća  Županijske  uprave  za  ceste  Sisačko-moslavačke
županije  održane dana  27.  10.  2017.  godine  u  sjedištu  Županijske  uprave za ceste
Sisačko-moslavačke županije, Sisak, Antuna  Cuvaja 16 , sa početkom u 09:45 sati.
Sjednicu  je  s  pozivom  KLASA:021-01/17-01/01  URBROJ:2176-80-10-17-13  od  18.
listopada  2017. godine, sazvao  predsjednik Upravnog vijeća Županijske uprave za
ceste Sisačko-moslavačke županije  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 ŽUC SMŽ

  STIPO ŠAPINA                  - ravnatelj
  VLADO HERMANOVIĆ               - voditelj organizacijske jedinice

              TIHANA MIKULČIĆ                       - zapisničar
    
Predsjednik UV Miroslav Matić otvorio je sjednicu u 09:45, ranije od predviđenog,jer
ravnatelj ima sastanak u Lipovljanima,  pozdravio je sve nazočne i konstatirao da su
prisutni svi članovi UV.  Nakon toga predsjednik  predlaže slijedeći: 

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa  24. sjednice Upravnog vijeća
1. Prijedlog Financijskog plana ŽUC SMŽ za  2018. i projekcija plana za 2019.  i
      2020. g
2. Prijedlog sklapanja sudske nagodbe povodom regresnog postpka protiv Grada

Popovača
3. Donošenje  Odluke o prihvaćanju parnterstva:  Izgradnja  mosta  preko r.  Save

između Tišine Kaptolske i Tišine Erdetske
4. Izvješće o radu ravnatelja za period od 08-10/2017 godine
5. Razno

Predsjednik  Upravnog vijeća   utvrđuje  da  su  materijale  za  25.  sjednicu Upravnog
vijeća zaprimili svi članovi na vrijeme, pročitao je dnevni red i  isti daje na raspravu i
usvajanje.
Zaključak: Jednoglasno  se  usvaja  dnevni  red  za  25.  sjednicu  Upravnog  vijeća
Županijske uprave za ceste SMŽ. 
Ad. 1.
Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Upravnog vijeća
Na zapisnik sa 24. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi, pa isti na prijedlog,
predsjednik stavlja na glasovanje.
Zaključak:  Zapisnik sa 24. sjednice Upravnog vijeća  jednoglasno je usvojen.



Ad.2.
Prijedlog Financijskog plana ŽUC SMŽ za 2018. i projekcija plana za 2019. i 2020. g.
Ravnatelj  pozdravlja sve i  prisutne upoznaje  sa prijedlogom Financijskog plana za
2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godine. Prijedlog prihoda za 2018. g. je
41.000.000, za 2019. g.  43.000.000, a za 2020. g.  47.000.000. Rashodi će se kretati  od
29.376.000 2018. g., 2019. g. 31.476.000, a 2020. g. 40.020.000.  Što se tiče manjka, ova
Uprava ima u planu svake godine smanjiti isti za 4.000.000 kuna i nadamo se da ćemo
u 2020. godini, pokriti manjak koji imamo u cijelosti.
Voditelj  organizacijske jedinice za ekonomske, financijske i  opće poslove  upoznaje
nazočne da smo isti Prijedlog proslijedili našem osnivaču na usvajanje, a naša obveza
je poslije dobivanja zaključka Skupštine, isto objaviti na našim web stranicama.

Zaključak: Jednoglasno je usvojen Prijedlog financijskog plana ŽUC SMŽ za 2018.  i
projekcija plana za 2019. i 2020. godinu

Ad.3.
Prijedlog  sklapanja  sudske  nagodbe  povodom  regresnog  postupka  protiv  Grada
Popovača
Ravnatelj  upoznaje  prisutne  da  je  u  prometnoj  nezgodi   koja  je  predmet  sudske
nagodbe poginula jedna osoba, a do sada je održano 7 ročišta.  Vrijednost sudskog
spora  je  1.800.000  kuna.  Sudski  postupak  traje  već  dugo  i  sudska  nagodba  će  se
sklopiti sa gradom Popovača na 900.000 kuna (50%)  koje nam treba grad Popovača
doznačiti u 3 obroka.
Zaključak:  Jednoglasno je usvojena Odluka o sklapanje sudske nagodbe sa gradom
Popovača i to u 3 obroka.

Ad.4.  Donošenje  Odluke o prihvaćanju  partnerstva:  Izgradnja  mosta  preko r.  Save
između Tišine Kaptolske i Tišine Erdetske
Ravnatelj  je  ukratko  uveo  u  raspravu  prisutne  zbog  dopisa  odnosno  poziva  na
partnerstvo koje je općina Martinska Ves uputila ovoj Upravi. Općina Martinska Ves
prijaviti će se na „Program lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz
ESI  fondova“ i  nas moli  da budemo partneri  u provedbi ugovoranja i  financiranja
radova izgradnje pristupnih cesta do mosta s lijeve i desne strane rijeke Save. Nakon
obrazlaganja ove točke dnevnog reda, predsjednik zahvaljuje ravnatelju i stavlja istu
na glasovanje.
Zaključak:  Jednoglasno je usvojeno prihvaćanje partnerstva ove Uprave u provedbi
ugovoranja i financiranja radova izgradnje pristupnih cesta do mosta s lijeve i desne
strane rijeke Save.

Ad.5. Izvješće o radu ravnatelja za period od 05-08/2017 godine
Ravnatelj upoznaje predsjednika i članove Upravnog vijeća sa slijedećim:
Dana  13.  listopada  poništili  smo  natječaj  za  izvanredno  održavanje  na  dionicama
Ž31320 i Ž3121 i dionicama L33014 i 33015 ukupne duljine 7,2 km, na području općine
Martinska  Ves  zbog  manjka  sredstava  jer  je  ekonomski  najpovoljnija  ponuda  sa



uključenim pdv-om značajno veća od procijenjene vrijednosti . Sa istim datumom smo
ponovno objavili oglas za isto nadmetanje, ali smo u troškovniku dionicu skratili za
200 metara. Procijenjena vrijednost je sada 2.400.000 bez pdv-a. Otvaranje ponuda je
02. 11. 2017. godine.
Dana  23.  listopada  potpisali  smo  ugovor  sa  poduzećem  Strabag  d.o.o.  Zagreb,za
radove  izvanrednog  održavanja  L33070  u  naselju  Batina,  a  vrijednost  ugovorenih
radova je 888.861,58 (sa pdv-om). Kroz par dana biti će uvođenje u posao i početak
radova.  Krajem  mjeseca  studenog  2017.  godine  očekuje  se  završetak  radova
izvanrednog održavanja.
Sa županijom Sisačko-moslavačkom potpisati ćemo usporazum o parnerstvu vezano
za sufinanciranje  radova na Ž3195 u mjestu Stankovac. Ravnatelj ima saznanja da će
županija  sudjelovati  u  maksimalnom  iznosu  od  500.000  (uključen  pdv).  Dana  17.
listopada pustili smo nadmetanje i 08. studenog biti će otvaranje ponuda za 4 dionice
Ž3195.
Dana  15.  studenog  započinje  zimska  služba  2017/2018.  Ova  uprava  pripremila  je
Operativni plan i program za održavanje cesta u zimskom periodu. 10. studenog biti
će  smotra  ZS  za  područje  koje  održava  poduzeže  Ceste  Sisak  d.o.o.  Sisak  u
Nadcestariji Petrinja, a na kojoj će prisustvovati djelatnici ove Uprave. 
Predsjednik i članovi Upravnog vijeća pohvalili su rad ravnatelja i njegovo zalaganje.
Zaključak: Jednoglasno je usvojeno Izvješće o radu ravnatelja za period od 08-10/2017.
godine.
Ad.4. Razno
Pod točkom 4. dnevnog reda, predsjednik Upravnog vijeća pita je li se tko javlja za
riječ pod ovom točkom,  kako se nitko nije javio za riječ predsjednik Upravnog vijeća
gospodin Matić zaključio je sjednicu i zahvalio na sudjelovanju na istoj.

Sjednica Upravnog vijeća tonski je snimljena.
Sjednica završena u 10:25 sati.

Zapisnik sastavila :                                                                 Predsjednik Upravnog vijeća:
Tihana Mikulčić                                                                      Miroslav Matić
___________________                                                            _________________________  

KLASA: 021-01/17-01/01
UR .BROJ: 2176-80-10-17-14
U Sisku, 27. listopada 2017. godine


