
Z A P I S N I K 

 

sa 26. sjednice Upravnog vijeća Ţupanijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke 

ţupanije odrţane dana 11. 12. 2017. godine u sjedištu Ţupanijske uprave za ceste  

Sisačko-moslavačke ţupanije, Sisak, Antuna  Cuvaja 16 , sa početkom u 10 sati. 

Sjednicu je s pozivom KLASA:021-01/17-01/01 URBROJ:2176-80-10-17-15 od 30. 

studenog  2017. godine, sazvao  predsjednik Upravnog vijeća Ţupanijske uprave za 

ceste Sisačko-moslavačke ţupanije  Miroslav Matić. 

 

Prisutni: 

                MIROSLAV MATIĆ                    - predsjednik 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 

   MARIJO PUŠIĆ                                  - voditelj organizacijske jedinice  

              TIHANA MIKULĈIĆ                       - zapisničar 

 

Odsutan:  

 IVICA ŠOŠTARIĆ                             - član Upravnog vijeća, došao s 10 minuta  

           zakašnjenja   

      

Predsjednik UV Miroslav Matić otvorio je sjednicu i utvrdio da je prisutan dovoljan 

broj članova za donošenje odluka i nakon toga predsjednik  predlaţe slijedeći:  

 

 



DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika sa  25. sjednice Upravnog vijeća 

2. Imenovanje zamjenika ravnatelja Ţupanijske uprave za ceste SMŢ 

3. Izvješće o radu ravnatelja za period od 10-12/2017 godine 

4. Razno 

 

Predsjednik Upravnog vijeća  utvrđuje da su materijale za 26. 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 26. sjednicu Upravnog vijeća 

Ţupanijske uprave za ceste SMŢ.  

Ad. 1. 

Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Upravnog vijeća 

Na zapisnik sa 25. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi, pa ga  predsjednik 

stavlja na glasovanje. 

Zaključak:  Zapisnik sa 25. sjednice Upravnog vijeća  jednoglasno je usvojen. 

Ad.2. 

Imenovanje zamjenika ravnatelja Ţupanijske uprave za ceste SMŢ 

Ravnatelj upoznaje nazočne da je tijekom proteklog vremena, objavljen natječaj za 

izbor zamjenika ravnatelja, dostavljeno je 5 ponuda, obavljeno je pisano testiranje 

kandidata (samo 2 kandidata odazvala su se testiranju) i nakon toga obavljen je 

intervju sa kandidatom koji je uspješno poloţio pisani test, a to je gospodin Mario 

Posavac. 

Prijedlog kandidata za zamjenika ravnatelja uputio sam ovom Upravnom vijeću i 

stoga predlaţem da se gospodin Mario Posavac, imenuje zamjenikom ravnatelja 

Ţupanijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke ţupanije, uz sklapanje Ugovora o radu 

s primjenom prava i obveza počev od 01. siječnja 2018. godine, na određeno vrijeme 

od 4 godine, s koeficijentom 2,75. 

 
Zaključak: Jednoglasno je gospodin Mario Posavac imenovan zamjenikom ravnatelja 
Ţupanijske uprave za ceste SMŢ. 
 

 



Ad.3. Izvješće o radu ravnatelja za period od 10-12/2017 godine 

Ravnatelj upoznaje predsjednika i članove Upravnog vijeća sa slijedećim: 

 

Dana 23. studenog  na Ţupanijskoj skupštini, usvojen je  Financijski plan ŢUC SMŢ za 

2018. godinu i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu.  

Dana 29. studenog u društvu ţupana  Ive Ţinića i njegovih suradnika, gradonačelnika 

grada Kutina i ravnatelj, obišli su obnovljenu lokalnu cestu  L33070  u mjestu Batina na 

kojoj su završeni radovi izvanrednog odrţavanja. 

Pri kraju su radovi na izvanrednom odrţavanju ţupanijskih i lokalnih cesta na 

području općine Martinska Ves, ukupne duljine 7,0 km, ravnatelj obaviještava da je do 

sada  napravljeno 5 km ceste, tako da će radovi na tim dionicama uskoro biti završeni i 

nakon toga slijedi  primopredaja radova. 

Danas će biti poslan poziv na plaćanje gradu Glini na iznos od 1.123.543,38 kuna, za 

radove na izvanrednom odrţavanju ţupanijske ceste Ţ3195 (dionice I i III), gdje smo 

proveli postupak javne nabave i sa izvođačem radova potpisali ugovor ,  s time da će   

na proljeće početi  izvođenje radova. 

U Zagrebu, dana 07. prosinca potpisao sam ugovor za odrţavanje, rekonstrukciju i 

građenje ţupanijskih i lokalnih cesta u 2017. godini na 10.894.812,00 kuna, a koje je 

doznačeno od strane Ministarstva mora,prometa i infrastrukture ovoj Ţupanijskoj 

upravi za ceste SMŢ na temelju Odluke ministra o dodjeli sredstava ŢUC-ima. Taj 

iznos udvostručiti ćemo sa jedinicama lokalne uprave i samouprave i tijekom 

2018.godine uloţiti ćemo cca. 25.000.000,00 kuna na ţupanijske i lokalne ceste. 

Također ravnatelj upoznaje da će tijekom ovog mjeseca biti potpisan i dodatak 

ugovora sa Hrvatskim cestama d.o.o. na ime interventnih sredstava, na temelju 

Odluke o rasporedu sredstava po posebnom nalogu ministra. U mjesecu lipnju ove 

godine, potpisali smo ugovor o financiranju ţupanijskih i lokalnih cesta iz izvora 

sredstava HC d.o.o.  na iznos od 3.000.000,00 kuna, a sada se očekuje nova Odluka 

ministra, o povećanju tih sredstava (još nije poznat iznos). 

Ravnatelj također obaviještava članove i predsjednika  da je dana 08. 12. 2017. godine 

postao saborski zastupnik Hrvatskog sabora, gdje će volontirati, a posao ravnatelja u 

Ţupanijskoj upravi za ceste SMŢ će  i dalje obavljati profesionalno. 

 

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća čestitaju ravnatelju na novoj duţnosti 

zastupnika u Saboru RH. 

Zaključak: Jednoglasno je usvojeno Izvješće o radu ravnatelja za period od 10-

12/2017. godine. 



 

 

Ad.4. Razno 

Pod točkom 4. dnevnog reda, predsjednik Upravnog vijeća pita je li se tko javlja za 

riječ pod točkom razno, ravnatelj se javlja za riječ i zamoljava članove Upravnog vijeća 

da  donesu  IV. Izmjene i dopune  Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim 

primanjima u Ţupanijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke ţupanije,na način da se 

ravnatelju smanji koeficijent na 3,00, a zamjeniku ravnatelja da se utvrdi koeficijent 

2,75.  Iste izmjene primjenjivale bi se od 01. siječnja 2018. godine, a biti će objavljene na 

oglasnoj ploči Uprave. 

Zaključak: Jednoglasno su donesene IV. Izmjene Pravilnika o plaćama, naknadama 

plaća i drugim primanjima u Ţupanijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke 

ţupanije. 

 

Sjednica Upravnog vijeća tonski je snimljena. 

Sjednica završena u 10:30 sati. 

 

Zapisnik sastavila :                                                                 Predsjednik Upravnog vijeća: 

Tihana Mikulčić                                                                      Miroslav Matić 

___________________                                                            _________________________   

 

 

KLASA: 021-01/17-01/01 

UR .BROJ: 2176-80-10-17-16 

U Sisku, 11. prosinac 2017. godine 

 


