
 
KLASA: 023-08/15-01/01 
URBROJ: 2140-12-4/3-15-2 

S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 
 
            Sa desete (10) sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije 
održane dana 03. ožujka 2015. godine u prostorijama Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske 
županije, Pregrada, Janka Leskovara 40/1. 
 
            Započeto u 0900  sati.  
 
Nazočni: 
 
1. Ivan Kranjčić, predsjednik Upravnog vijeća 
2. Tomislav Končevski, član Upravnog vijeća 
3. Željko Lisak, član Upravnog vijeća 
4. Žarko Broz, član Upravnog vijeća 
5. Nevenka Dobrina, članica Upravnog vijeća 
 
Ostali nazočni: 
1. Željko Vincelj, ravnatelj ŽUC-a 
 
Zrinka Kajba – zapisničar 
 
  Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Ivan Kranjčić pozdravio je prisutne, zahvalio se na odazivu te 
predložio slijedeći 
     DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Krapinsko-

zagorske županije održane dana 13. studenog 2014. godine 
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2014. godinu 
3. Odluka o rasporedu rezultata poslovanja za 2014. godinu 
4. Izvješće o radu Županijske uprave za ceste KZŽ za 2014. godinu 
5. Prijedlog Plana radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2015. godinu 
6. Prijedlog I izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske 

županije za 2015. godinu 
7. Odluka o donaciji Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije 
8. Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu 
9. Razno 

 
Članovi Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije jednoglasno su 

prihvatili predloženi dnevni red. 
 

TOČKA 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 09. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za 
ceste Krapinsko-zagorske županije 
 

Na Zapisnik s prethodne, 09. sjednice Upravnog vijeća ŽUC-a KZŽ nema primjedbi te je jednoglasno 
prihvaćen kao u materijalima. 
 
TOČKA 2.  Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2014. godinu 

 
Gosp. Kranjčić otvara 2. točku dnevnog reda i daje riječ gosp. Vincelj. 
 
Gosp. Vincelj prezentira Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2014. godinu. 
 
Gosp. Kranjčić – otvara raspravu 
 
U raspravi su sudjelovali svi članovi Upravnog vijeća. 
 
Gosp. Kranjčić daje Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2014. godinu na glasovanje. 



 
Jednoglasno se prihvaća Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2014. godinu. 
  
Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2014. godinu sastavni je dio ovog zapisnika.  
 
TOČKA 3. Odluka o rasporedu rezultata poslovanja za 2014. godinu 

 
Gosp. Kranjčić otvara 3. točku dnevnog reda i daje riječ ravnatelju gosp. Vincelj. 
 
Gosp. Vincelj obrazlaže Odluku o rasporedu rezultata poslovanja za 2014. godinu te obavještava o 
radovima na koje će se raspodijeliti višak prihoda poslovanja. 

 
Gosp. Kranjčić – otvara raspravu. 
 
U raspravi su sudjelovali svi članovi Upravnog vijeća. 
 
Gosp. Kranjčić daje Odluku o rasporedu rezultata poslovanja za 2014. godinu na glasovanje. 
 
Jednoglasno se prihvaća Odluka o rasporedu rezultata poslovanja za 2014. godinu. 
  
Odluka o rasporedu rezultata poslovanja za 2014. godinu sastavni je dio ovog zapisnika. 
 
TOČKA 4.   Izvješće o radu Županijske uprave za ceste KZŽ za 2014. godinu 
 
Gosp. Kranjčić otvara 4. točku dnevnog reda i daje riječ ravnatelju gosp. Vincelj. 
 
Gosp. Vincelj upoznaje prisutne s Izvješćem o radu za 2014. godinu 
 

Gosp. Kranjčić – otvara raspravu. 
 
U raspravi su sudjelovali svi članovi Upravnog vijeća. 
 
Gosp. Kranjčić daje Izvješće o radu Županijske uprave za ceste KZŽ za 2014. godinu na glasovanje. 
 
Jednoglasno se prihvaća Izvješće o radu Županijske uprave za ceste KZŽ za 2014. godinu. 
  
Izvješće o radu Županijske uprave za ceste KZŽ za 2014. godinu sastavni je dio ovog zapisnika. 
 
TOČKA 5. Prijedlog Plana radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta za 
2015. godinu 
 
Gosp. Kranjčić otvara 5. točku dnevnog reda i daje riječ ravnatelju gosp. Vincelj. 
 
Gosp. Vincelj prezentira prijedlog Plana radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih 
cesta za 2015. godinu.  
 
Gosp. Kranjčić – otvara raspravu. 
 
U raspravi su sudjelovali svi članovi Upravnog vijeća. 
 
Gosp. Lisak postavlja pitanje o sanaciji županijske ceste ŽC2195 Gubaševo – Veliko Trgovišće. 
 
Gosp. Vincelj-odgovara, te se pokreće rasprava o financiranju radova sukladno Sporazumu s Hrvatskim 
cestama d.o.o. U raspravi su sudjelovali svi članovi Upravnog vijeća.  
 
Gosp. Kranjčić daje Prijedlog Plana radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta 
za 2015. godinu na glasovanje. 
 
Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Plana radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih 
cesta za 2015. godinu uz donošenje Zaključka o rješavanju pitanja financiranja radova na sanaciji ŽC2195 
Gubaševo – Veliko Trgovišće. 
 
Plan radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2015. godinu i Zaključak sastavni su dio ovog zapisnika. 
 
 
 



TOČKA 6. Prijedlog I izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-
zagorske županije za 2015. godinu 
 
Gosp. Kranjčić otvara 6. točku dnevnog reda i daje riječ ravnatelju gosp. Vincelj. 
 
Gosp. Vincelj obrazlaže prisutnima Prijedlog I izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za 
ceste Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu.   
 
Gosp. Kranjčić – otvara raspravu. 
 
U raspravi su sudjelovali svi članovi Upravnog vijeća. 
 
Gosp. Kranjčić daje Prijedlog I izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-
zagorske županije za 2015. godinu na glasovanje. 
 
Jednoglasno se usvajaju I izmjene i dopune Financijskog plan Županijske uprave za ceste Krapinsko-
zagorske županije za 2015. godinu. 
 
 I izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu sastavni su dio ovog 
zapisnika. 
 
TOČKA 7. Odluka o donaciji Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije 
 
Gosp. Kranjčić otvara 7. točku dnevnog reda i daje riječ ravnatelju gosp. Vincelj. 
 
Gosp. Vincelj-obavještava prisutne o zamolbi Vatrogasne zajednice KZŽ. 
 
Gosp. Kranjčić otvara raspravu. 
 
U raspravi su sudjelovali svi članovi Upravnog vijeća. 
 
Gosp. Kranjčić daje Prijedlog Odluke o donaciji Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije 
 na glasovanje. 
 
Jednoglasno se usvaja Odluka o donaciji Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije uz donošenje 
Zaključka o raspodjeli doniranih sredstava Zagorskoj vatrogasnoj postrojbi Zabok i Javnoj vatrogasnoj 
postrojbi Krapina. 
 
 Odluka o donaciji Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije i Zaključak sastavni su dio ovog zapisnika. 
 
 TOČKA 8. Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu 
 
Gosp. Kranjčić otvara 8. točku dnevnog reda i daje riječ gđi. Dobrina. 
 
Gđa. Dobrina upoznaje prisutne sa sadržajem Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu. 
 
Gosp. Kranjčić otvara raspravu. 
 
U raspravi su sudjelovali svi članovi Upravnog vijeća. 
 
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu primljena na znanje, jednoglasno. 
 
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu sastavni je dio ovog zapisnika. 
 
TOČKA 9. Razno 
 
Nije bilo dodatnih pitanja. 
 
 
Sjednica  završena u 0940 sati   
 
 
 
Zapisničar: 
Zrinka Kajba           Predsjednik Upravnog vijeća  
                             Ivan Kranjčić 


