
 
KLASA: 023-08/18-01/01 
URBROJ: 2140-12-4/3-18-19 

Z A P I S N I K 
 
            Sa devete (09.) sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije 
održane dana 18. listopada 2018. godine u prostorijama Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske 
županije, Pregrada, Janka Leskovara 40/1. 
 

            Započeto u 1730  sati.  
 

Nazočni: 
 

1. Nikola Boromisa, član Upravnog vijeća 
2. Josip Kovačić, član Upravnog vijeća 
3. Tomislav Končevski, član Upravnog vijeća – sa zakašnjenjem 
4. Ivan Maligec, član Upravnog vijeća 
5. Nevenka Dobrina, članica Upravnog vijeća 
 

Odsutni: -  
 

Ostali prisutni: 
 

1. Anđelko Ferek Jambrek – zamjenik župana 
2. Mladen Burić – vršitelj dužnosti ravnatelja 

 

Zrinka Kajba – zapisničar 
  

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Nikola Boromisa pozdravio je prisutne, zahvalio se na odazivu i 
predložio slijedeći 
     DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste 
Krapinsko-zagorske županije održane 18. rujna 2018. godine, 

2. Utvrđivanje prijedloga Odluke o redovitom poslovno uvjetovanom otkazu Ugovora o radu i prijedloga 
Odluke o korištenju neiskorištenog dijela godišnjeg odmora za 2018. godinu radniku Željku Vincelj 

3. Utvrđivanje prijedloga zaključka o isplati plaće vršitelju dužnosti ravnatelja Županijske uprave za 
ceste Krapinsko-zagorske županije, 

4. Razno. 
 
Članica Upravnog vijeća gđa. Nevenka Dobrina kao ovlašteni predlagatelj podnosi prijedlog dopune 

dnevnog reda točkom: Raspisivanje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Županijske uprave za ceste 
Krapinsko-zagorske županije. Prisutnima je podijeljen materijal uz predloženu točku dnevnog reda.   

 
Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Nikola Boromisa daje na glasovanje prijedlog dopune dnevnog reda 

točkom: Utvrđivanje prijedloga Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Županijske 
uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije 

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

prihvatili predloženi dnevni red s dopunom te dopunjeni dnevni red glasi: 
 

1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste 
Krapinsko-zagorske županije održane 18. rujna 2018. godine, 

2. Utvrđivanje prijedloga odluke o redovitom poslovno uvjetovanom otkazu Ugovora o radu i prijedloga 
odluke o korištenju neiskorištenog dijela godišnjeg odmora za 2018. godine radniku Željku Vincelj 

3. Utvrđivanje prijedloga zaključka o isplati plaće vršitelju dužnosti ravnatelja Županijske uprave za 
ceste Krapinsko-zagorske županije, 

4. Utvrđivanje prijedloga Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Županijske 
uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije  

5. Razno. 
 
 

 



 
TOČKA 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 08. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za 
ceste Krapinsko-zagorske županije održane dana 18.09.2018. godine 
 

Na skraćeni zapisnik s prethodne, 08. sjednice Upravnog vijeća ŽUC-a KZŽ nema primjedbi te je 
jednoglasno usvojen kao u materijalima. 
 
TOČKA 2.  Utvrđivanje prijedloga Odluke o redovitom poslovno uvjetovanom otkazu Ugovora o radu 
i prijedloga Odluke o korištenju neiskorištenog dijela godišnjeg odmora za 2018. godine radniku 
Željku Vincelj 
 
Gosp. Boromisa otvara 2. točku dnevnog reda.  
 
Gosp. Burić – u odnosu na dostavljeni materijal uz poziv za sjednicu Upravnog vijeća, promjena je u danima 
neiskorištenog godišnjeg odmora. Radnik je iskoristio jedan dan godišnjeg odmora te ostaje 17 
neiskorištenih. Od 16.10.2018. godine radnik je na bolovanju. 
 
Gđa. Dobrina – Odluka o redovitom poslovno uvjetovanom otkazu Ugovora o radu donesena je sa 
zakašnjenjem, odnosno trebala je biti donijeta odmah po donesenom rješenju o razrješenju Županijske 
skupštine. Konzultirano je Odvjetničko društvo iz Zagreba koje je izradilo prijedloge odluka i pritom nas 
upozorili na potencijalne rizike donošenja takvih odluka. Upoznaje prisutne sa stavom i mišljenjem 
Odvjetničkog društva. Upozorava da je cijena izrada akata oko 15.000,00 kn te da trošak nije planiran u 
Financijskom planu.  Prijedlog je Odvjetničkog društva da odluke supotpišu  Upravno vijeće i vršitelj dužnosti 
ravnatelja. Pretpostavka je ako radnik pokrene sudski spor da su ŽUC-u šanse minimalne za dobivanje 
istog.  
 
Gosp. Boromisa otvara raspravu.  
 
U raspravi su sudjelovali svi članovi Upravnog vijeća. 
 
Gosp. Boromisa zatvara raspravu i daje  prijedlog Odluke o redovitom poslovno uvjetovanom otkazu 
Ugovora o radu i prijedloga Odluke o korištenju neiskorištenog dijela godišnjeg odmora za 2018. godinu 
radniku Željku Vincelj na glasanje.  
 
Prihvaća se prijedlog Odluke o redovitom poslovno uvjetovanom otkazu Ugovora o radu i prijedlog Odluke o 
korištenju neiskorištenog dijela godišnjeg odmora za 2018. godinu radniku Željku Vincelj sa 4 glasa za 
(gosp. Boromisa, gosp. Kovačić, gosp. Končevski, gosp. Maligec) i 1 glasom protiv (gđa. Dobrina). 
 
Odluka o redovitom poslovno uvjetovanom otkazu Ugovora o radu i Odluka o korištenju neiskorištenog dijela godišnjeg odmora za 
2018. godinu radniku Željku Vincelj sastavni su dio ovog zapisnika. 
 
TOČKA 3. Utvrđivanje prijedloga zaključka o isplati plaće vršitelju dužnosti ravnatelja Županijske 
uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije 
 
Gosp. Boromisa otvara 3. točku dnevnog reda i daje riječ gđi. Dobrina. 
 
Gđa. Dobrina – danom imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja pripada mu i adekvatna plaća ravnatelja.  
Obzirom da je vršitelj dužnosti ravnatelja zaposlenik ŽUC-a i ima ugovor o radu, pripremljen je zaključak 
kojim se sukladno Pravilniku utvrđuje plaća.  
Obavještava prisutne da je službeni automobil koji je koristio ravnatelj parkiran ispred ŽUC-a, te da se isti ne 
koristi. Sukladno Pravilniku o korištenju službenih vozila, ravnatelj raspoređuje službene automobile. Vršitelj 
dužnosti svojim ugovorom o radu nema raspoređen službeni automobil, već koristi službeni automobil koji 
mu je raspoređen odlukom ravnatelja. Sukladno Pravilniku ne može sam sebi rasporediti automobil kojim se 
služio bivši ravnatelj. 
  
Gosp. Boromisa – otvara raspravu. 
 
Gosp. Burić – ističe kako je njegova intencija i dalje koristiti službeni automobil koji mu je raspoređen 
sukladno Pravilniku te da nema potrebe za korištenjem službenog automobila ravnatelja.  
 
Gosp. Boromisa – da li bi trebalo korigirati i uskladiti Pravilnike? 
Gđa. Dobrina – trebalo bi, načelno su napravljeni, potrebno ih je doraditi te će se dati Upravnom vijeću na 
usvajanje.  
Nije bilo dodatnih pitanja i primjedbi. 
 



Gosp. Borimisa zatvara raspravu i daje prijedlog zaključka o isplati plaće vršitelju dužnosti ravnatelja 
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na glasovanje.  
 
Jednoglasno se prihvaća prijedlog zaključka o isplati plaće vršitelju dužnosti ravnatelja Županijske uprave 
za ceste Krapinsko-zagorske županije. 
 
Zaključak o isplati plaće vršitelju dužnosti ravnatelja Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije sastavni je dio ovog 
zapisnika.  
 
TOČKA 4. Utvrđivanje prijedloga Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice 
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije  
 
Gosp. Boromisa otvara 4. točku dnevnog reda i daje riječ gosp. Burić. 
 
Gosp. Burić – rok za raspisivanje natječaja je 30 dana od dana razrješenja ravnatelja. Predlaže da gđa. 
Dobrina obrazloži točku dnevnog reda. 
 
Gđa. Dobrina – obrazlaže uvjete natječaja. Natječaj mora biti objavljen u dnevnom glasilu, krajnji rok za 
objavu je 26.10.2018. godine te se predlaže taj dan za objavu. U prijedlogu teksta natječaja navedeni su 
osnovni uvjeti sukladno Zakonu o ustanovama i Statutu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske 
županije. Zadržava se pravo Upravnog vijeća za održavanjem intervjua s kandidatima kao i mogućnost 
poništenja natječaja.  
 
Gosp. Boromisa – otvara raspravu. 
 
U raspravi su sudjelovali svi članovi Upravnog vijeća.  
 
Gosp. Boromisa – zatvara raspravu i daje na glasanje prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za 
imenovanje ravnatelja/ice Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na glasovanje. 
 
Jednoglasno se prihvaća prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Županijske 
uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na glasovanje kao u materijalima. 
 
Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije s obrazloženjem 
i tekst natječaja sastavni su dio ovog zapisnika 
 
 
TOČKA 5. RAZNO 
 
 
Nije bilo dodatnih pitanja 
 
Gosp. Boromisa – zahvaljuje prisutnima na dolasku i zatvara 09. sjednicu Upravnog vijeća. 
 
 
Sjednica  završena u 1830 sati.   
 
 
Zapisničar:               Predsjednik Upravnog vijeća 
Zrinka Kajba         Nikola Boromisa, struč.spec.ing.aedif. 


