
 
KLASA: 023-08/16-01/01 
URBROJ: 2140-12-4/3-16-7 

S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 
 
            Sa šesnaeste (16) sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske 
županije održane dana 09. kolovoza 2016. 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. Žarko Broz, član Upravnog vijeća 
3. Željko Lisak, član Upravnog vijeća 

 
Odsutni: 
 
1. Nevenka Dobrina, članica Upravnog vijeća – opravdano odsutna 
2. Luka Grabušić, član Upravnog vijeća – opravdano odsutan 
 
Ostali prisutni: 
 

1. Anđelko Ferek-Jambrek, zamjenik Župana 
2. Željko Vincelj, ravnatelj 

 
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 15. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Krapinsko-

zagorske županije održane dana 02. ožujka 2016. godine 
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZŽ za 2016. godinu 
3. Suglasnost za kreditno zaduženje Županijske uprave za ceste KZŽ 
4. Prijedlog II izmjena i dopuna Plana radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih 

cesta za 2016. godinu 
5. Razno 

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

prihvatili predloženi dnevni red. 
 

TOČKA 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 15. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za 
ceste Krapinsko-zagorske županije 
 

Na Zapisnik s prethodne, 15. sjednice Upravnog vijeća ŽUC-a KZŽ nema primjedbi te je jednoglasno 
prihvaćen kao u materijalima. 
 
TOČKA 2.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZŽ za 
2016. godinu 
 
Gosp. Kranjčić otvara 2. točku dnevnog reda i daje riječ gosp. Vincelj. 
 
Gosp. Vincelj obrazlaže Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste 
KZŽ za 2016. godinu. 
 
Gosp. Kranjčić – otvara raspravu. 
 



U raspravi su sudjelovali svi prisutni. 
 
Gosp. Kranjčić zaključuje raspravu i daje Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske 
uprave za ceste KZŽ za 2016. godinu na glasovanje. 
 
Jednoglasno se prihvaća Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste 
KZŽ za 2016. godinu. 
 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZŽ za 2016. godinu  sastavni je dio ovog zapisnika.  
 
TOČKA 3. Suglasnost za kreditno zaduženje Županijske uprave za ceste KZŽ 
 
Gosp. Kranjčić otvara 3. točku dnevnog reda i daje riječ gosp. Vincelj. 
 
Gosp. Vincelj obavještava prisutne da je proveden postupak javne nabave za nabavu dugoročnog kredita u 
kunama te ih informira s uvjetima kredita i odabranim ponuditeljem Privrednom bankom d.d., Zagreb. 
 
Gosp. Kranjčić otvara raspravu u kojoj sudjeluju svi prisutni. 
Gosp. Kranjčić zatvara raspravu i predlaže donošenje Zaključka za nabavu financijskih sredstava - 
dugoročni kredit u kunama. 
 
Jednoglasno se prihvaća prijedlog da Upravno vijeće donese Zaključak za nabavu financijskih sredstava - 
dugoročni kredit u kunama. 
 
Zaključak za nabavu financijskih sredstava - dugoročni kredit u kunama sastavni je dio ovog zapisnika.  
 
TOČKA 4. Prijedlog II izmjena i dopuna Plana radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih 
i lokalnih cesta za 2016. godinu 
 
 
Gosp. Kranjčić otvara 4. točku dnevnog reda i daje riječ ravnatelju gosp. Vincelj. 
 
Gosp. Vincelj obrazlaže Prijedlog II izmjena i dopuna Plana radova redovitog i izvanrednog održavanja 
županijskih i lokalnih cesta za 2016. godinu. 
 
Gosp. Kranjčić – otvara raspravu. 

 
U raspravi su sudjelovali svi prisutni. 
 
Gosp. Kranjčić zaključuje raspravu i daje Prijedlog II izmjena i dopuna Plana radova redovitog i izvanrednog 
održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2016. godinu na glasovanje. 
 
Jednoglasno se prihvaća Prijedlog II izmjena i dopuna Plana radova redovitog i izvanrednog održavanja 
županijskih i lokalnih cesta za 2016. godinu. 
  
Prijedlog II izmjena i dopuna Plana radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2016. godinu sastavni je 
dio ovog zapisnika. 
 
TOČKA 5. Razno 
 
Ravnatelj gosp. Vincelj je informirao prisutne o dionicama cesta predviđenim za sanaciju iz kreditnih 
sredstava te im dao dodatni materijal – tabela s popisom cesta predviđenih za asfaltiranje. Obuhvaćene su 
sve jedinice lokalne samouprave na području Županije, a ukupno se planira asfaltirati 45 km cesta. Postupak 
nabave radova planira se provesti po grupama – područjima cestarija, kako bi se dala mogućnost da više 
gospodarskih subjekata dobije posao, što bi istovremeno moglo rezultirati nižim cijenama. 
Gosp. Ferek-Jambrek ističe kako se iz plana asfaltiranja vidi da su obuhvaćene stvarne potrebe na terenu te 
da je struka odradila velik posao. 
Gosp. Lisak postavlja pitanje da li mogu biti 4 različita izvođača obzirom da će se postupak nabave provoditi 
po grupama predmeta nabave. 
Gosp. Vincelj odgovara da je moguće, ali sve ovisi o gospodarskim subjektima koji će dostaviti ponude, te 
ponuđenim cijenama i ispunjenju traženih uvjeta u dokumentaciji za nadmetanje. 
 
Plan asfaltiranja dionica cesta iz kredita primljen na znanje. 
 
Tabela s popisom cesta predviđenih za asfaltiranje sastavni je dio ovog zapisnika. 
 
 



Gosp. Vincelj obavještava prisutne da je Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u 
Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije predviđeno radno mjesto pomoćnika ravnatelja. 
Postoji potreba za popunjavanjem istog te je ravnatelj s danom 09.08.2016. godine odlukom rasporedio 
višeg stručnog suradnika za građenje i izvanredno održavanje ŽC i LC Mladena Burić na to radno mjesto, 
obzirom da isti ispunjava sve tražene uvjete. Bio bi raspoređen privremeno – za vrijeme trajanja mandata 
ravnatelja nakon čega bi ga se ponovno rasporedilo na radno mjesto višeg stručnog suradnika za građenje i 
izvanredno održavanje ŽC i LC. Uz poslove i zadatke pomoćnika ravnatelja obavljati će i dalje poslove višeg 
stručnog suradnika za građenje i izvanredno održavanje ŽC i LC, u dogovoru i uz suglasnost ravnatelja.  

 
Informacija o kadrovskim rješenjima unutar ŽUC-a primljena na znanje. 
 
Sjednica  završena u 0935 sati.   
 
 
Zapisničar: 
Zrinka Kajba           Predsjednik Upravnog vijeća  
                             Ivan Kranjčić 


