
SKRAĆENI ZAPISNIK 
 

sa 14. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije 
održane 24.07.2020. godine s početkom u 9:00 sati putem konzultacije članova  e-mailom. 

          
Temeljem članka 18. Statuta Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije, članka 

3. i 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije 
članovi Upravnog vijeća dali su pisanim putem svoj glas po točkama dnevnog reda.  
 
 

dnevni red 
 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne (13.) sjednice Upravnog vijeća. 
2. Donošenje Polugodišnjeg financijskog izvještaja za razdoblje od 01.01.2020. do 

30.06.2020. godine. 
3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 

01.01.2020. do 30.06.2020. godine. 
4. Davanje suglasnosti ravnatelju ŽUC-e za donošenje odluke za odabir najpovoljnijeg 

ponuditelja radovi na izradi završnog sloja asfaltnog kolnika na ŽC 5141(Ž5140-
Kuterevo (L59134)) dionica Kuterevo, L=1.710m i sklapanje Ugovora za  izvođenje 
predmetnih radova. 

5. Donošenje Odluke o upućivanju prijedloga za prekategorizaciju dviju javnih cesta pod 
ingerencijom upravljanja Županijske uprave za ceste. 

6. Razno. 
     
                 

Pismena s glasovima članova Upravnog vijeća u privitku su ovog zapisnika.  
                               

 
Ad.1.  Usvajanje zapisnika sa (13.) sjednice Upravnog vijeća. 
 
Utvrđujem da su članovi Upravnog vijeća glasovali na slijedeći način:        

1. Ernest Petry – predsjednik,        ZA      predloženi prijedlog 
2. Ivan Bižanović – član,        ZA      predloženi prijedlog 
3. Zlatko Cvitković-član,        ZA      predloženi prijedlog 
4. Miljenko Petrlić-član        ZA      predloženi prijedlog 

      5.   Nada Babić-članica        ZA      predloženi prijedlog 
 
            Temeljem provedenog izjašnjavanja utvrđujem da se jednoglasno usvaja zapisnik sa (13.) 
sjednice Upravnog vijeća. 
 
Ad.2.  Donošenje Polugodišnjeg financijskog izvještaja za razdoblje od 01.01.2020. do 
30.06.2020. godine. 
 
 
Utvrđujem da su članovi Upravnog vijeća glasovali na slijedeći način:      

1. Ernest Petry – predsjednik,        ZA      predloženi prijedlog 
2. Ivan Bižanović – član,        ZA      predloženi prijedlog 
3. Zlatko Cvitković-član,        ZA      predloženi prijedlog 
4. Miljenko Petrlić-član        ZA      predloženi prijedlog 

      5.   Nada Babić-članica        ZA      predloženi prijedlog 
 



            Temeljem provedenog izjašnjavanja utvrđujem da se jednoglasno donosi Polugodišnji 
financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine. 
 
 
Ad.3.  Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog  plana za razdoblje od 
01.01.2020. do 30.06.2020. godine 
 
Utvrđujem da su članovi Upravnog vijeća glasovali na slijedeći način:     

1. Ernest Petry – predsjednik,        ZA      predloženi prijedlog 
2. Ivan Bižanović – član,        ZA      predloženi prijedlog 
3. Zlatko Cvitković-član,        ZA      predloženi prijedlog 
4. Miljenko Petrlić-član        ZA      predloženi prijedlog 

      5.   Nada Babić-članica        ZA      predloženi prijedlog 
 
            Temeljem provedenog izjašnjavanja utvrđujem da se jednoglasno donosi Polugodišnji 
financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine 
 
 
Ad.4..  Davanje suglasnosti ravnatelju ŽUC-e za donošenje odluke za odabir najpovoljnijeg 
ponuditelja radovi na izradi završnog sloja asfaltnog kolnika na ŽC 5141(Ž5140-Kuterevo 
(L59134)) dionica Kuterevo, L=1.710m i sklapanje Ugovora za  izvođenje predmetnih radova. 
 
 
Utvrđujem da su članovi Upravnog vijeća glasovali na slijedeći način:   

1. Ernest Petry – predsjednik,        ZA      predloženi prijedlog 
2. Ivan Bižanović – član,        ZA      predloženi prijedlog 
3. Zlatko Cvitković-član,        ZA      predloženi prijedlog 
4. Miljenko Petrlić-član        ZA      predloženi prijedlog 

      5.   Nada Babić-članica        ZA      predloženi prijedlog 
 
            Temeljem provedenog izjašnjavanja utvrđujem da se jednoglasno daje suglasnost 
ravnatelju ŽUC-e za donošenje odluke za odabir najpovoljnijeg ponuditelja radovi na izradi 
završnog sloja asfaltnog kolnika na ŽC 5141(Ž5140-Kuterevo (L59134)) dionica Kuterevo, 
L=1.710m i sklapanje Ugovora za  izvođenje predmetnih radova. 
 
 
 
Ad.5.  Donošenje Odluke o upućivanju prijedloga za prekategorizaciju dviju javnih cesta pod 
ingerencijom upravljanja Županijske uprave za ceste. 
 
 
Utvrđujem da su članovi Upravnog vijeća glasovali na slijedeći način:    

1. Ernest Petry – predsjednik,        ZA      predloženi prijedlog 
2. Ivan Bižanović – član,        ZA      predloženi prijedlog 
3. Zlatko Cvitković-član,        ZA      predloženi prijedlog 
4. Miljenko Petrlić-član        ZA      predloženi prijedlog 

      5.   Nada Babić-članica        ZA      predloženi prijedlog 
 
            Temeljem provedenog izjašnjavanja utvrđujem da se jednoglasno donosi Odluka o 
upućivanju prijedloga Hrvatskim cestama d.o.o. za prekategorizaciju dviju javnih cesta koje su 
pod ingerencijom upravljanja Županijske uprave za ceste u niži rang u  nerazvrstane ceste. 
 



Ad.6  Razno 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
 
 
 
Glasovanje po točkama dnevnog reda završeno je 24.07.2020. godine u 10:16 sati. 
 
 

Klasa:023-01/18-01/02 
Ur.br.:2125/1-09/20-02-84 
Gospić, 24.07.2020. godine. 

 
 
 
 
 

ZAPISNIČAR  
 PREDSJEDNIK 

UPRAVNOG VIJEĆA 
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE 

   
Antonija Pavelić, ing.prom.,v.r.  Ernest Petry, dipl.iur.,v.r. 

        


