
 
SKRAĆENI ZAPISNIK 

 
sa 14. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije 

održane 18.11.2015. godine u prostorijama Županijske uprave za ceste Gospić, Smiljanska 
41,  s početkom u 10,00 sati. 
 
Prisutni članovi: 

1. Juraj Verzon – predsjednik, 
2. Ivica Čačić – član, 
3. Joso Kregar – član, 
4. Ante Vučić-član, 
5. Ivan Ažić-član 

 
    Osim članova Upravnog vijeća sjednici je bio nazočan ravnatelj Županijske uprave za 

ceste Ličko-senjske županije Luka Matijević i viši stručni suradnik ŽUC-e Nada Babić, koja 
vodi zapisnik.   

    Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Juraj Verzon, pozdravio nazočne,  
konstatirao je da su 14. sjednici Upravnog vijeća nazočni svi članovi, te da se mogu donositi 
pravovaljane odluke pa je predložio slijedeći:    
           
 

dnevni red   
 

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća. 
2. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Upravnog vijeća. 
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne  13. sjednice Upravnog vijeća. 
4. Podnošenje Izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2015. do 

30.09.2015. godine Županijske uprave za ceste. 
5. Prihvaćanje Godišnjeg financijskog plana za 2016. godinu i Projekcija plana za 2017. 

i 2018. godinu.  
6. Donošenje Plana rada Županijske uprave za ceste za 2016. godinu, s pripadajućim 

Planom nabave za 2016. godinu. 
7. Razno. 

 
      Nakon  jednoglasno usvojenog  dnevnog reda, prešlo se na raspravu i donošenje 
zaključaka po predloženim točkama dnevnog reda. 
 
      
Ad. 1.   
Pod ovom točkom dnevnog reda, članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose 

Zaključak 
      Usvaja se  zapisnik sa 11. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Ličko-
senjske županije od 19.06.2015. godine. 
 
 
Ad. 2.        
Pod ovom točkom dnevnog reda, članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose 

Zaključak 
      Usvaja se  zapisnik sa 12. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Ličko-
senjske županije od 28.07.2015. godine. 
  
 
Ad. 3.       
Pod ovom točkom dnevnog reda, članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose 

Zaključak 
      Usvaja se  zapisnik sa prethodne 13. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za 
ceste Ličko-senjske županije od 08.09.2015. godine. 



 
  
 
Ad. 4.   
Pod ovom točkom dnevnog reda, članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose 

Zaključak 
     Usvaja se Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2015. do 
30.09.2015. godine Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije.   
      Original prijedloga Izvješća o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2015. do 
30.09.2015. godine Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije, kao i zaključak o 
prihvaćanju, nalazi se u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
Ad. 5.  
Pod ovom točkom dnevnog reda, članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose 

Zaključak 
      Donosi se Godišnji financijski plan za 2016. godinu i Projekcija plana za 2017. i 2018. 
godinu. 
     Original Godišnjeg financijskog plana za 2016. godinu i Projekcija plana za 2017. i 2018. 
godinu, kao i zaključak o donošenju, nalazi se u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
Ad. 6.  
Pod ovom točkom dnevnog reda, članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose 

Zaključak 
      Donosi se Plana rada Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2016. 
godinu, s pripadajućim Planom nabave za 2016. godinu. 
      Original Plana rada Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2016. godinu, 
s pripadajućim Planom nabave za 2016. godinu, kao i zaključak o donošenju, nalazi se u 
prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
               
Ad. 7.  
Pod ovom točkom dnevnog reda, raspravljalo se o ostalim pitanjima iz djelokruga rada 
Županijske uprave za ceste.  
 
 
  
          Time je iscrpljen dnevni red pa je predsjednik Upravnog vijeća zaključio sjednicu u 
11,00 sati. 
 
 
 

Klasa:023-01/14-01/02 
Ur.br.:2125/1-09/15-34  
Gospić, 18.11.2015. godine. 
 

Prilog zapisnika: 
Kao u tekstu zaključaka uz pojedine točke. 
 

 
ZAPISNIK VODILA 

 PREDSJEDNIK 
UPRAVNOG VIJEĆA 

ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE 
   

Nada Babić, ing.prom., v.r.       Juraj Verzon, dipl.uč., v.r. 
 

 


