
 
 

Rad Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste 
u 2020. godini 

 
 

Upravno vijeće je u 2020.godini održalo 8 sjednica i to : 
 
➢ 22.sjednicu 13. ožujka 2020.godine 
➢ 23.sjednicu 17. travnja 2020.godine 
➢ 24.sjednicu 9. srpnja 2020.godine 
➢ 25.sjednicu 24. srpnja 2020.godine 
➢ 26.sjednicu 29. rujna 2020.godine 
➢ 27.sjednicu 16. listopada 2020.godine 
➢ 28.sjednicu 20. listopada 2020.godine 
➢ 29.sjednicu 23. prosinca 2020.godine 
 
Na navedenim sjednicama predsjednik i članovi Upravnog vijeća kontinuirano su izvještavani 
o radu Županijske uprave za ceste te je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste na istima 
donijelo niz odluka i zaključaka. U nastavku su navedene najvažnije odluke, zaključci i 
informacije:  
 

✓ Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za 
ceste za 2019.godinu; ukupni prihodi i primici iznose 56.238,680,55kn, rashodi i izdaci iznose 
55.461,315,82 kn - na 22. sjednici 
 

✓ Odluka o rasporedu rezultata iz prethodnog razdoblja- na 22. sjednici 
 

✓ Odluka o I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2020.godinu ( I. rebalans ); evidentne 
su značajne izmjene u I. rebalansu u odnosu na ranije usvojen financijski plan za 2020.godinu 
iz razloga drastičnog pada gospodarskih aktivnosti uzrokovanih epidemijom korona virusa- na 
23.sjednici 
 

✓ Odluka o smanjenju plaća zaposlenika i naknada članovima Upravnog vijeća-na 23. sjednici 
 

✓ informacija o namjeri kupnje zemljišta i šatora za skladištenje soli za potrebe zimske službe-
na 23. sjednici 
 

✓ usmeno izvješće ravnatelja Županijske uprave za ceste i nadzornog inženjera g. Alexa Kindija 
o tijeku radova na mostu Zvečaj preko rijeke Mrežnice u Bukovlju-na 24. sjednici 
 

✓ upoznavanje predsjednika i članova Upravnog vijeća o planiranim sufinanciranjima radova s 
nekoliko općina i gradova ( Slunj, Bosiljevo, Josipdol, Ogulin, Ozalj…)- na 24. sjednici 
 



✓ Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave 
za ceste za 2020.godinu; ukupni prihodi i primici iznose 33.029,689,10 kn, rashodi i izdaci 
iznose 27.372,585,46 kn - na 25. sjednici; Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i 
izdacima za razdoblje 1. siječanj 2020. do 30. lipanj 2020.g. objavljen na web stranici Županjske 
uprave za ceste 
   

✓ upoznavanje predsjednika i članova Upravnog vijeća o tijeku postupka vezanog za nekretninu 
u Karlovcu na adresi  Šimunićeva kbr. 7 gdje Županijska uprava za ceste planira preseliti svoje 
urede- na 25. sjednici 
 

✓ Odluka o II. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2020.godinu ( II. rebalans ); II. 
izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2020.godinu sadrže 
korekcije plana sukladno dinamici izvršenja plana i očekivanjima do kraja godine; Očekuje se 
povećanje prihoda poslovanja u iznosu od 2,93 mil.kn što se prvenstveno odnosi na povećanje 
prihoda od godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji priključnih i motornih vozila; 
rashodi poslovanja se povećavaju za 3,22 mil.kn od čega se na materijalne rashode odnosno 
rashode za redovno i izvanredno održavanje cesta odnosi 2,21 mil.kn, a na tekuće i kapitalne 
pomoći JLS 0,83mil.kn. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 0,28 mil.kn; 
izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostaju na nivou prethodno planiranih iznosa- 
na 26. sjednici 
 

✓ Informacija o korekciji osnovice za izračun plaće i naknade za članove Upravnog vijeća- na 
26.sjednici 
 

✓ odustanak od kupnje zemljišta za skladištenje soli- na 26.sjednici 
 

✓ Odluka o usvajanju prijedloga financijskog plana za 2021.godinu i projekcije za 2022. i 
2023.godinu-na 27.sjednici 
 

✓ suglasnost s III. izmjenama i dopunama  plana javne nabave za 2020.godinu-na 27.sjednici; 
Plan nabave za 2020.g. i sve njegove izmjene objavljeni su na web stranici Županijske uprave 
za ceste - http://www.zuc-karlovac.hr/javna-nabava/ 
 

✓ Odluka o III. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2020.godinu ( III. rebalans ); III. 
izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2020.godinu sadrže 
korekcije plana sukladno dinamici izvršenja plana i očekivanjima do kraja godine; Očekuje se 
povećanje prihoda poslovanja u iznosu 169,0 tis.kn što se prvenstveno odnosi na povećanje 
prihoda od godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji priključnih i motornih vozila; 
rashodi poslovanja se povećavaju za 3,0 tis.kn, međutim, struktura je izmijenjena; materijalni 
rashodi se smanjuju za 107,0 tis.kn, financijski rashodi se smanjuju za 35,0 tis.kn, pomoći 
unutar općeg proračuna se povećavaju za 193,0 tis.kn, a ostali rashodi se smanjuju za 48,0 
tis.kn.  
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se povećavaju za 166,0 tis.kn; primici od financijske 
imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostaju na nivou 
prethodno planiranih iznosa- na 28. sjednici 
 



✓ Odluka o usvajanju financijskog plana za 2021.godinu i projekcija za 2022. i 2023.godinu; 
objavljeno na Web stranici http://www.zuc-karlovac.hr/financijski-plan/¸ Planirani prihodi  i 
primici za 2021.g.  iznose 33.454.620,00 kn, rashodi i izdaci 33.454.620,00 kn - na 29. sjednici 

 

 
 

Županijska uprava za ceste 

http://www.zuc-karlovac.hr/financijski-plan/

