
 
KLASA: 023-08/17-01/01 
URBROJ: 2140-12-4/3-17-2 

S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 
 
            Sa devetnaeste (19) sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske 
županije održane dana 14. ožujka 2017. 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. Luka Grabušić, član Upravnog vijeća 
4. Nevenka Dobrina, članica Upravnog vijeća 

 
Odsutni: 
 
1. Žarko Broz, 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 18. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Krapinsko-

zagorske županije održane dana 22. prosinca 2016. godine 
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2016. godinu 
3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu 
4. Izvješće o radu Županijske uprave za ceste KZŽ za 2016. godinu 
5. Prijedlog I izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske 

županije za 2017. godinu 
6. Prijedlog I izmjena i dopuna Plana radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta 

za 2017. godinu 
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste 
8. Razno 

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

dnevnog reda točkom: Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga. 
  
Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Ivan Kranjčić daje na glasovanje prijedlog dopune dnevnog reda 

točkom: Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga  
 

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 18. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Krapinsko-

zagorske županije održane dana 22. prosinca 2016. godine 
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2016. godinu 
3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu 
4. Izvješće o radu Županijske uprave za ceste KZŽ za 2016. godinu 
5. Prijedlog I izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske 

županije za 2017. godinu 



6. Prijedlog I izmjena i dopuna Plana radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta 
za 2017. godinu 

7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste 
8. Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga  
9. Razno 

 
 

TOČKA 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 18. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za 
ceste Krapinsko-zagorske županije 
 

Na Zapisnik s prethodne, 18. sjednice Upravnog vijeća ŽUC-a KZŽ nema primjedbi te je jednoglasno 
prihvaćen kao u materijalima. 
 
TOČKA 2.  Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2016. godinu 
 
Gosp. Kranjčić otvara 2. točku dnevnog reda i daje riječ gosp. Vincelj. 
 
Gosp. Vincelj obrazlaže Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2016. godinu te izvještava o 
ostvarenim prihodima i primicima te rashodima i izdacima u 2016. godini.  
Gosp. Kranjčić – otvara raspravu. 
 
U raspravi su sudjelovali svi prisutni. 
 
Gosp. Kranjčić zaključuje raspravu i daje Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2016. godinu na 
glasovanje. 
 
Jednoglasno se prihvaća Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2016. godinu kao u 
materijalima. 
 
Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2016. godinu  sastavni je dio ovog zapisnika.  
 
TOČKA 3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu 
 
Gosp. Kranjčić otvara 3. točku dnevnog reda i daje riječ gosp. Vincelj. 
 
Gosp. Vincelj obavještava prisutne da je ŽUC u 2016. godini ostvario višak prihoda poslovanja u iznosu od 
4.756.731,94 kn, te da će se višak sredstava rasporediti kroz I izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. 
godinu.  
 
Gosp. Kranjčić – otvara raspravu. 
 
U raspravi su sudjelovali svi prisutni. 
 
Gosp. Kranjčić zaključuje raspravu i daje Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu 
na glasovanje. 
 
Jednoglasno se prihvaća Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu kao u materijalima. 
 
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu sastavni je dio ovog zapisnika.  
 
 
TOČKA 4. Izvješće o radu Županijske uprave za ceste KZŽ za 2016. godinu 
 
Gosp. Kranjčić otvara 4. točku dnevnog reda i daje riječ gosp. Vincelj. 
 
Gosp. Vincelj prezentira Izvješće o radu Županijske uprave za ceste KZŽ za 2016. godinu. 
 
Gosp. Kranjčić – otvara raspravu. 
 
Prisutni nisu imali pitanja. 
Gosp. Kranjčić zaključuje raspravu i daje Izvješće o radu Županijske uprave za ceste KZŽ za 2016. godinu 
na glasovanje. 
 
Jednoglasno se prihvaća Izvješće o radu Županijske uprave za ceste KZŽ za 2016. godinu kao u 
materijalima. 
Izvješće o radu Županijske uprave za ceste KZŽ za 2016. godinu sastavni je dio ovog zapisnika.  



 
TOČKA 5. Prijedlog I izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-
zagorske županije za 2017. godinu 
 
Gosp. Kranjčić otvara 5. točku dnevnog reda i daje riječ gosp. Vincelj. 
 
Gosp. Vincelj – zbog rasporeda viška sredstava iz 2016. godine, povećanja naknade za ceste za prva dva 
mjeseca 2017. godine, sudjelovanju u Nacionalnom programu sigurnosti cestovnog prometa, bilo je potrebno 
izmijeniti Financijski plan za 2017. godinu.  
 
Gosp. Kranjčić – otvara raspravu. 
 
U raspravi su sudjelovali svi članovi Upravnog vijeća. 
 
Gosp. Kranjčić zaključuje raspravu i daje Prijedlog I izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave 
za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu na glasovanje. 
 
Jednoglasno se prihvaća Prijedlog I izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste 
Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu kao u materijalima. 
 
Prijedlog I izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu s 
obrazloženjem sastavni je dio ovog zapisnika.  
 
TOČKA 6. Prijedlog I izmjena i dopuna Plana radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i 
lokalnih cesta za 2017. godinu 
 
Gosp. Kranjčić otvara 6. točku dnevnog reda i daje riječ gosp. Vincelj. 
 
Gosp. Vincelj – obrazlaže da je zbog rasporeda viška sredstava iz 2016. godine te povećanja naknade za 
ceste i sudjelovanju u Nacionalnom programu sigurnosti cestovnog prometa bilo potrebno izvršiti izmjene i 
dopune Plana radova te upoznaje prisutne s istima. 
 
Gosp. Kranjčić – otvara raspravu. 
 
U raspravi su sudjelovali svi članovi Upravnog vijeća. 
 
Gosp. Kranjčić zaključuje raspravu i daje Prijedlog I izmjena i dopuna Plana radova redovitog i izvanrednog 
održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu na glasovanje. 
 
Jednoglasno se prihvaća Prijedlog I izmjena i dopuna Plana radova redovitog i izvanrednog održavanja 
županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu kao u materijalima. 
 
I izmjena i dopuna Plana radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu sastavni je dio ovog 
zapisnika.  
 
TOČKA 7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste 
 
Gosp. Kranjčić otvara 7. točku dnevnog reda i upoznaje prisutne s potrebom izmjene i dopune Odluke o 
osnivanju Županijske uprave za ceste radi usklađenja sa pozitivnim zakonskim propisima. 
 
Gosp. Kranjčić – otvara raspravu. 
 
U raspravi su sudjelovali svi članovi Upravnog vijeća. 
 
Gosp. Kranjčić zaključuje raspravu i daje Prijedlog Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste na 
glasovanje. 
 
Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste kao u materijalima. 
 
Zadužuju se stručne službe ŽUC-a da upute prijedlog Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste na 
daljnji postupak stručnim službama Krapinsko-zagorske županije. 
 
Prijedlog Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste sastavni je dio ovog zapisnika.  
 
 
 
 



TOČKA 8. Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga  
Gosp. Kranjčić otvara 8. točku dnevnog reda i daje riječ gosp. Vincelj. 
 
Gosp. Vincelj –potrebno je uskladiti dosadašnji Pravilnik bagatelne nabave sa novim Zakonom o javnoj 
nabavi. 
 
Gosp. Kranjčić otvara raspravu. 
 
U raspravi su sudjelovali svi članovi Upravnog vijeća. 
 
Gosp. Kranjčić zaključuje raspravu i daje Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave roba, radova 
i usluga na glasovanje. 
 
Jednoglasno se prihvaća Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga kao u 
materijalima. 
 
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga sastavni je dio ovog zapisnika.  
 
TOČKA 9. Razno 
 
Gosp. Krajčić informira gosp. Gabušić o Županijskoj upravi za ceste te radu i obvezama Upravnog vijeća. 
 
Gosp. Lisak- na križanju ŽC D.Stubica, smjer Sv. Matej i cesta Muzej seljačkih buna do Slanog potoka 
povećan je broj prometnih nesreća. Predlaže da se nađe najbolje tehničko rješenje kako bi se smanjila 
opasnost. 
 
Gosp. Kranjčić-predlaže da stručne službe naprave stručni pregled i analizu budućeg križanja sa državnom 
cestom u Sv. Križu Začretje kod ribnjaka.  
 
Nije bilo dodatnih pitanja i prijedloga. 
 
Gosp. Kranjčić – zahvaljuje prisutnima na dolasku i zatvara 19. sjednicu Upravnog vijeća. 
 
Sjednica  završena u 0945 sati.   
 
Zapisničar:         Predsjednik Upravnog vijeća 
Zrinka Kajba           Ivan Kranjčić 


