
 

 

Rad Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste  u 2017. godini 

Upravno vijeće je u 2017. godini održalo u  starom sazivu pet  sjednica i to 28. sjednicu 

24. veljače 2017. godine, 29. sjednicu 28. ožujka 2017. godine, 30. sjednicu 05. svibnja 

2017. godine, 31. sjednicu 05. lipnja 2017. godine, 32. sjednicu 21. lipnja 2017. godine.  

U novom sazivu Upravno vijeće održalo je četiri sjednice i to 1. sjednicu 05.rujna 2017. 

godine, 2. sjednicu 07. studenog 2017. godine, 3. sjednicu 17. studenog 2017. godine, 4. 

sjednicu 22. prosinca 2017. godine. Na tim sjednicama doneseno je niz odluka i 

zaključaka od čega su važnije sljedeće: 

-  Davanje suglasnosti na I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017.godinu – 

izmjene i dopune se odnose na financiranje izvođenja radova izvanrednog 

održavanja za što su ugovori bili zaključeni u 2016.g. (po provedenom postupku 

javne nabave), a  zbog zimskih uvjeta ugovoreni radovi nisu izvedeni u 2016. godini 

te su bile nužne izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu kako bi se 

uključili ovi radovi. Podneseno je Izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja ove Uprave 

kojim je  dano bezuvjetno mišljenje Državne revizije RH ovoj Upravi -  na 28. sjednici, 

- Davanje suglasnost na Godišnji izvještaj  o izvršenju financijskog plana za 

2016.godinu. Ostvaren je višak prihoda od 208.672,00 kn u 2016.g. i višak prihoda iz 

prethodne godine od 468.468,00 kn te se u iduće razdoblje prenosi 677.144,00 kn 

prihoda, dobivena sredstva od Hrvatskih cesta d.o.o. na kraju godine nisu mogla biti 

utrošena u 2016.godini zbog zimskih uvjeta - na 29. sjednici, 

- Davanje suglasnosti na II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017.godinu iz 

razloga povećanja prihoda za interventne zahvate prema Odluci ministra u iznosu od 

3,5 mil. kuna- na 30. sjednici, 

- Davanje suglasnosti na III. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017.godinu iz 

razloga povećanja prihoda od godišnje naknade za ceste- na 31. sjednici, 

- Usvajanje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave - na 31. sjednici, 

-  Donošenje  odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto ravnatelja koji će biti 

objavljen u Narodnim novinama i javnom glasilu -Karlovačkom tjedniku - na 31. 

sjednici, 



- Članovi upravnog vijeća jednoglasnom odlukom predlažu županijskoj skupštini 

imenovanje kandidata Stjepana Turković za ravnatelja Županijske uprave za ceste - 

na 32. sjednici, 

-  Članovi upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili prijedlog Povjerenstva za izbor 

savjetnika ravnatelja ŽUC-e, kandidata Borisa Kozjan - na 32. sjednici, 

- Davanje suglasnost na polugodišnji izvještaj  o izvršenju financijskog plana za 

2017.godinu – na 1. sjednici 

-  Prihvaćanje Pravilnika o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih 

djelatnosti na javnoj cesti - na 2. sjednici, 

-     Prihvaćanje raspisivanja natječaja na određeno vrijeme za radno mjesto suradnik za 

pravne poslove, zamjena za bolovanje – na 2. sjednici, 

- Donošenje Odluke o usvajanju prijedloga financijskog plana za 2018. godinu i 

projekcije za 2019. i 2020. godinu i Odluke o IV. Izmjenama i dopunama Financijskog 

plana za 2017. godinu - na 3. sjednici, 

- Prihvaćanje financijskog plana za 2018.g. i projekcije za 2019.g. i 2020.g. koji se ne 

razlikuje od prijedloga financijskog plana za 2018.g. i projekcija za 2019.g. i 2020.g. 

Planirani prihodi za 2018.g. iznose 35,6 mil.kn kao najznačajniji se izdvajaju godišnja 

naknada za ceste koja se plaća pri registraciji vozila i prihod iz izvora Hrvatskih cesta 

d.o.o. Najznačajniji rashodi odnose se na održavanje ŽC i LC, cca 52 % ukupnih 

rashoda otpada na redovno održavanje. Rashodi za redovno održavanje za sljedeće 

tri godine planirani su u godišnjem iznosu od 18.700.000,00 kn  - na 4. sjednici. 
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