
Z A P I S N I K 

 

sa 27. sjednice Upravnog vijeća Ţupanijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke 

ţupanije odrţane dana 29. siječnja  2018. godine u sjedištu Ţupanijske uprave za ceste  

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

Sjednicu je s pozivom KLASA:021-01/18-01/01 URBROJ:2176-80-10-17-1 od 23. 

siječnja  2018. 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 

   SLAVKO TEPAVAC                   -  član Upravnog vijeća   

                VELIMIR SLOVIĆ                       -  član Upravnog vijeća izabran ispred  

          zaposlenika ŢUC SMŢ 

 

   STIPO ŠAPINA                    - ravnatelj  

   MARIO POSAVAC                            - zamjenik ravnatelja  

   VLADO HERMANOVIĆ                - voditelj organizacijske jedinice 

   MARIJO PUŠIĆ                                  - voditelj organizacijske jedinice  

              TIHANA MIKULĈIĆ                       - zapisničar 

 

Odsutan:  

IVICA ŠIPUŠ                   - član Upravnog vijeća ,opravdano  

                 

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  26. sjednice Upravnog vijeća 

2. Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustroju Ţupanijske uprave za ceste SMŢ 

3. Izmjene Pravilnika o plaćama,naknadama paća i drugim primanjima u ŢUC 

SMŢ  

4. Izvješće o radu ravnatelja za period od 12/2017 – 02/2018 

5. Razno 

Predsjednik Upravnog vijeća  utvrđuje da su materijale za 27. 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 27. sjednicu Upravnog vijeća 

Ţupanijske uprave za ceste SMŢ.  

Ad. 1. 

Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Upravnog vijeća 

Na zapisnik sa 26. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi, pa ga  predsjednik 

stavlja na glasovanje. 

Zaključak:  Zapisnik sa 26. sjednice Upravnog vijeća  jednoglasno je usvojen. 

Ad.2. 

Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustroju Ţupanijske uprave za ceste SMŢ 

Ravnatelj sve ponaosob pozdravlja i obrazlaţe navedene Izmjene Pravilnika o 

unutarnjem ustroju Ţupanijske uprave za ceste SMŢ. Kao što je poznato da je 

gospodin Hermanović u travnju mjesecu otišao u mirovinu, a zbog potrebe posla 

potpisao je ugovor na 4 sata sa ravnateljem zbog sve većeg obima posla, kao i saznanja 

da gospodin Hermanović do kraja ove godine ima namjeru raditi i s obzirom na 

navedene okolnosti, primit ćemo u sluţbu na radno mjesto stručnog suradnika za 

ekonomske, financijske i opće poslove jednu osobu koji treba imati zvanje 

magistar/magistra ekonomije, 2 godine radnog iskustva, na određeno vrijeme od 1 

godinu, a gospodin Hermanović nadodaje da se isti ugovor moţe produţivati više 

puta, ali najduţe ukupno na 3 godine.  

Predsjednik zahvaljuje ravnatelju na obrazloţenju za ovu točku dnevnog reda i stavlja 

na glasovanje 2. točku dnevnog reda.  

 
 



Zaključak: Jednoglasno su usvojene Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustroju 
Ţupanijske uprave za ceste SMŢ 
 
 
Ad.3. Izmjene Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim primanjima  
Ţupanijske uprave za ceste SMŢ 
 
Ravnatelj također obrazlaţe i ovu točku dnevnog reda u vezi izmjena Pravilnika o 
plaćama, naknadama plaća i drugim primanjima u ŢUC SMŢ, jer sukladno izmjenama 
Pravilnika o unutarnjem ustroju, logične su i ove izmjene. Ravnatelj navodi da će 
koeficijent sloţenosti radnog mjesta za stručnog suradnika za ekonomske,financijske i 
opće poslove biti 1,50. 
 
Zaključak: Jednoglasno su usvojene Izmjene Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i 
drugim primanjima  Ţupanijske uprave za ceste SMŢ 
 

Ad.4. Izvješće o radu ravnatelja za period od 12/2017-02/2018 godine 

Ravnatelj upoznaje predsjednika i članove Upravnog vijeća sa slijedećim: 

Dana 25. siječnja 2018. godine stručni suradnici ove Uprave bili su u obilasku i kontroli 

pričuve za vrijeme trajanja zimske sluţbe 2017/2018 godine kod ugovornih izvođača. 

Izrealizirali  smo dio ugovora za odrţavanje, rekonstrukciju i građenje ţupanijskih i 

lokalnih cesta u 2017. godini na 10.894.812,00 kuna na ime interventnih sredstava na 

temelju Odluke o rasporedu sredstava po posebnom nalogu ministra. Realizacija 

radova izvanrednog odrţavanja izvršenih u 2017. godini je 3.900.000 kuna (radovi na 

području grada Gline i općine Martinska Ves), a ostali neiskorišteni iznos sredstava od 

oko 7.000.000 kuna biti će utrošen u ovoj godini na radove izvanrednog odrţavanja. 

Tijekom 2018. godine planiramo povećati sredstava za redovno odrţavanje na 

20.000.000 kuna, udvostručiti iznos kojim raspolaţemo za izvanredno odrţavanje sa 

gradovima i općinama i uloţiti zajedničkim sredstvima oko cca. 30.000.000 kuna na 

ceste, odnosno obnoviti cca oko 62 km cesta, 2 mosta i klizišta koja su najugroţenija. 

Tako da će se otkad sam ja stupio na ovo radno mjesto, zaključno sa ovom godinom 

obnoviti cca. 150 km cesta. Osnivača sam obavijestio na našim planovima i 

realizacijama projekata. 

Ravnatelj također obaviještava članove i predsjednika UV da ćemo od HT-a 

uprihodovati iznos od cca 3.200.000 kuna od naknade za pravo puta, koje smo uz 

suradnju odvjetnika Josipa Saše Banića iz Zagreba uspjeli dobiti i nastavno na to, istog 

odvjetnika moramo platiti 20% od sredstava koje dobijemo sukladno članku 2. Ugovor 

o zastupanju kojeg smo potpisali. 



Sudeći po svemu do 31. 12. 2018. godine izaći ćemo iz gubitka i vaţno je napomenuti 

činjenicu kada sam došao u ovu Upravu gubitak je bio 23.200.000 kuna. U 2019. godini 

dolaze nam na naplatu još 2 rate kredita. 

Krajem listopada po najavama ravnatelja, Ţupanijskim upravama za ceste biti će 

raspoređen iznos od 150.000.000 kuna i mi očekujemo iznos od cca 15.000.000 kuna.  

Predsjednik zahvaljuje na iscrpnom izvješću ravnatelja o planovima za slijedeće 

razdoblje i pita nazočne da li još ima netko nešto za dodati ili pitati ravnatelja. Javlja se 

gospodin Ivica Šoštarić i zanimaju ga zaključci sa sastanka sa ministrom koji je bio 

prošli tjedan. Ravnatelj je ukratko saţeo zaključke koji su bili na sastanku sa 

ministrom. 

Zaključak: Jednoglasno je usvojeno Izvješće o radu ravnatelja za period od 12/2017 -

02/2018 godine. 

Ad.5. Razno 

Pod točkom 5. dnevnog reda, za riječ se  javlja predsjednik Upravnog vijeća gospodin 

Miroslav Matić i pita ravnatelja u vezi zapošljavanja našeg zamjenika ravnatelja, a 

vezano za novinske natpise. Ravnatelj upoznaje članove i predsjednika sa time da je 

Danijel Prerad napisao članak u Večernjem listu, ali u dogovoru sa osnivačem, dali 

smo iskaz  novinarima Nove TV koje smo primili u Upravi, gdje smo im podastrli 

dokaze o objavi  točke dnevnog reda na našim internet stranicama koja je sadrţavala 

dnevni red o obajavi natječaja za zamjenika ravnatelja i to još krajem 2016. godine, a 

Odluka Upravnog vijeća je bila u mjesecu siječnju 2017. godine. Isto tako ravnatelj je 

rekao da nismo povećali broj djelatnika jer nam je u mjesecu siječnju 2016. godine 

otišla jedna djelatnica u mirovinu.Nakon toga nikakvih objava  na televiziji nije bilo, 

osim objave članka u Jutarnjem listu. 

Predsjednik UV pohvaljuje rad ravnatelja i svih djelatnika, a isto tako i članovi UV 

iskazuju pohvalu ravnatelju. 

Sjednica Upravnog vijeća tonski je snimljena. 

Sjednica završena u 10:40 sati. 

Zapisnik sastavila :                                                                 Predsjednik Upravnog vijeća: 

Tihana Mikulčić                                                                      Miroslav Matić 

___________________                                                            _________________________   

KLASA: 021-01/18-01/01 

UR .BROJ: 2176-80-10-18-2 

U Sisku, 29. siječanj  2018. godine 


