
 
                                                                 SKRAĆENI ZAPISNIK 
 

sa 22. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije 
održane 31.05.2021. godine u prostorijama Županijske uprave za ceste Gospić, Smiljanska 41,  
s početkom u 14,00 sati. 
 
Prisutni članovi: 
 

1. Ernest Petry-predsjednik  
2. Zlatko Cvitković-član, 
3. Miljenko Petrlić-član, 
4. Ivan Bižanović-član  
5. Nada Babić-članica. 

 
 

    Osim članova Upravnog vijeća sjednici je bio nazočan Luka Matijević, ravnatelj 
Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije i Snježana Ivančić zapisničar. 

    Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Ernest Petry, pozdravio nazočne, 
konstatirao da su 22. sjednici Upravnog vijeća nazočni svi članovi te da se mogu donositi 
pravovaljane odluke pa je predložio slijedeći:    
 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Usvajanje zapisnika sa (20.) sjednice Upravnog vijeća. 
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne (21.) sjednice Upravnog vijeća. 

      3.   Davanje suglasnosti ravnatelju ŽUC-e za donošenje odluke za odabir najpovoljnijeg  
            ponuditelja, usluge pirotehničkog pregleda trase buduće ceste Kosinj most –Bakovac, 
            L=cca  6.100 m. 

4. Davanje suglasnosti ravnatelju ŽUC-e za sklapanje  ugovora za  radove redovitog 
održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije za 
razdoblje od 01.06.2021. do 28.02.2022. godine. 

      5.  Donošenje Izvješća o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2021. do 
           31.03.2021. godine Županijske uprave za ceste.  

6.  Razno. 
 
Uslijedilo je izjašnjavanje, nakon čega je jednoglasno usvojen predloženi dnevni red. 
 
Ad.1.   
Pod ovom točkom dnevnog reda, članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose 

Zaključak 
       Usvaja se  zapisnik sa  20. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste  održane 
08.03.2021. godine. 
       Original zapisnika sa 20. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste  nalazi se 
u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.    
 
Ad.2.   
Pod ovom točkom dnevnog reda, članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose 

Zaključak 
       Usvaja se  zapisnik sa  21. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste  održane 
19.04.2021. godine. 



       Original zapisnika sa 21. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste  nalazi se 
u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.    
 
Ad.3.   
Pod ovom točkom dnevnog reda, članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose 

    Zaključak 
       Daje se suglasnost  Ravnatelju Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 
sklapanje ugovora za usluge pirotehničkog pregleda trase buduće ceste Kosinj most-Bakovac, 
L=cca 6.100 metara.               
       Original prijedloga Odluke o davanju suglasnosti  Ravnatelju ŽUC-e za sklapanje 
ugovora za usluge pirotehničkog pregleda trase buduće ceste Kosinj most-Bakovac, L=cca 
6.100 metara, kao i zaključak o davanju suglasnosti, nalazi se u prilogu zapisnika i čini njegov 
sastavni dio. 
        
Ad.4.  
Pod ovom točkom dnevnog reda, članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose 

    Zaključak 
       Daje se suglasnost  Ravnatelju Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 
sklapanje ugovora za  radove redovitog održavanja i zaštitu županijskih i lokalnih cesta na 
području Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.06.2021. do 28.02.2022. godine.         
       Original prijedloga Odluke o davanju suglasnosti  Ravnatelju ŽUC-e za sklapanje 
ugovora za radove redovitog održavanja i zaštitu županijskih i lokalnih cesta na području 
Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.06.2021. do 28.02.2022. godine, kao i zaključak o 
davanju suglasnosti, 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 Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2021. do 
31.03.2021. godine Županijske uprave za ceste.  
      Original Izvješća o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2021. do 
31.03.2021. godine Županijske uprave za ceste, kao i zaključak o donošenju, nalazi se u 
prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
   
Ad.6. Razno 
Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 
 
 
Klasa:023-01/18-01/02 
Ur.br.:2125/1-09/21-02-121 
Gospić, 31.05.2021.godine. 
 
 
Zapisničar: 
Snježana Ivančić, bacc.oec.,v.r 
 

 
                    

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
 

                                                                                      Ernest Petry, dipl.iur.,v.r. 
 



 
 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA 
 

Nakon provedenih redovnih izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove 
zamjenike 16. svibnja 2021. godine, a u drugom krugu glasovanja za izbor župana i zamjenika 
župana Ličko-senjske županije održanim 30. svibnja 2021. godine s kandidacijske liste HDZ-
HSS-HSU-HBS predsjednik Upravnog vijeća Ernest Petry izabran je za Župana Ličko-
senjske županije. 
Temeljem članka 89. Zakona o lokalnim izborima  dužnost Župana nespojiva je s dužnošću 
predsjednika Upravnog vijeća ustanove kojoj je jedinica područne (regionalne) samouprave 
osnivač.  
Shodno navedenom,  Ernest Petry je s danom 04. lipnja 2021. godine  podnio ostavku na 
mjesto predsjednika Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste, kako bi mogao obnašati 
dužnost Župana Ličko-senjske županije. 
     Obzirom da će nakon 22. sjednice ovog saziva Upravnog vijeća, Županijska skupština 
Ličko-senjske županije imenovati novi saziv Upravnoga vijeća, ovaj zapisnik će verificirati 
svojim potpisom dosadašnji predsjednik Upravnoga vijeća, gdin Ernest Petry. 
 
 
 
 
 
 

RAVNATELJ 
 
                                                                                                       mr.sc. Luka Matijević, dipl.ing.,v.r. 

 


