
 
KLASA: 023-08/16-01/01 
URBROJ: 2140-12-4/3-16-11 

S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 
 
            Sa osamnaeste (18) sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske 
županije održane dana 22. prosinca 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. Željko Lisak, član Upravnog vijeća 
3. Žarko Broz, član Upravnog vijeća 
4. Nevenka Dobrina, članica Upravnog vijeća 

 
Odsutni: 
 
1. Luka Grabušić, član Upravnog vijeća – opravdano odsutan 
 
Ostali prisutni: 
 

1. 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 17. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Krapinsko-

zagorske županije održane dana 17. studenog 2016. godine 
2. Prijedlog Plana radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu 
3. Razno 

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

prihvatili predloženi dnevni red. 
 

TOČKA 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za 
ceste Krapinsko-zagorske županije 
 

Na Zapisnik s prethodne, 17. sjednice Upravnog vijeća ŽUC-a KZŽ nema primjedbi te je jednoglasno 
prihvaćen kao u materijalima. 
 
TOČKA 2.  Prijedlog Plana radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta za 
2017. godinu 
 
Gosp. Kranjčić otvara 2. točku dnevnog reda i daje riječ gosp. Vincelj. 
 
Gosp. Vincelj obrazlaže prijedlog Plana radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih 
cesta za 2017. godinu. 
 
Gosp. Kranjčić – otvara raspravu. 
 
U raspravi su sudjelovali svi prisutni. 
 
Gosp. Kranjčić zaključuje raspravu i daje prijedlog Plana radova redovitog i izvanrednog održavanja 
županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu na glasovanje. 



 
Jednoglasno se prihvaća prijedlog Plana radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih 
cesta za 2017. godinu kao u materijalima. 
 
Plan radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu sastavni je dio ovog zapisnika.  

 
TOČKA 3. Razno 
 
Gosp. Vincelj obavještava prisutne da je ŽUC ponovno aktivirao članstvo u Udruzi ŽUC-eva. Prenosi 
informacije sa Skupštine Udruge o mogućem ukidanju ŽUC-eva s ciljem spajanja HAC-a, HC-a i ŽUC-eva, a 
sve zbog prezaduženosti HAC-a i HC-a te zahtjeva Svjetske banke o refinanciranju dugova i 
restruktukturiranju. Također upoznaje prisutne s prijedlogom nove prekategorizacije cesta, prijedlozima 
objedinjavanja (unificiranja) troškovnika redovitog održavanja, a u cilju objedinjavanja postupaka javne 
nabave za sve kategorije cesta na području RH.  
 
Informacije primljene na znanje. 

 
Gosp. Kranjčić- predlaže da se zaduži ravnatelj da upozna Župana sa novim informacijama, kako bi zajedno 
mogli obaviti razgovore u Ministarstvu, Hrvatskim cestama i na ostalim potrebnim mjestima. 
 
Jednoglasno se prihvaća prijedlog. 

 
Nije bilo dodatnih pitanja i prijedloga. 
 
Gosp. Kranjčić – zahvaljuje članovima na redovitom dolasku na sjednice u 2016. godini, te ravnatelju i 
stručnim službama na radu. 
 
Gosp. Ferek Jambrek- pozdravlja članove UV, ravnatelja i stručne službe u ime Župana i svoje osobno, 
zahvaljuje na uspješnom radu i suradnji. 
 
Sjednica  završena u 0940 sati.   
 
Zapisničar:         Predsjednik Upravnog vijeća 
Zrinka Kajba           Ivan Kranjčić 


