
SKRAĆENI ZAPISNIK 
 

sa 17. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije 
održane 16.11.2020. 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 (16.) sjednice Upravnog vijeća, 
2. Donošenje Izvješća o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.2020. do 

30.09.2020. godine Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije,  
3. Donošenje III. Izmjena i dopuna Financijskog  plana  za 2020. godinu i projekcija plana 

za 2021. i 2022. godinu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije, 
4. Donošenje III. Izmjena i dopuna Plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta 

za 2020. godinu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije s pripadajućim 
Planom nabave za 2020. godinu, 

5. Donošenje Plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2021. godinu 
Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije s pripadajućim Planom nabave za 
2021. godinu. 

6.   Razno. 
 

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

                               
 
Ad.1.  Usvajanje zapisnika sa (16.) 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 (16.) 
sjednice Upravnog vijeća. 
 
Ad.2.  Donošenje Izvješća o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.2020. do          
          30.09.2020. godine Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije 
 
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 Financijski  
plana  za razdoblje od 01.01.2020. do 30.09.2020. godine Županijske uprave za ceste Ličko-
senjske županije 
 
Ad.3.  Donošenje III. Izmjena i dopuna Financijskog  plana  za 2020. godinu i projekcija plana   
          za 2021. i 2022. godinu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije 
                          
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 III. Izmjena i 
dopuna Financijskog plana za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu 
Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije 
 
 
Ad.4.  Donošenje III. Izmjena i dopuna Plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta  
          za 2020. godinu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije s pripadajućim Planom 
          nabave za 2020. godinu. 
                          
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 III. Izmjena i 
dopuna Plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2020. godinu Županijske 
uprave za ceste Ličko-senjske županije s pripadajućim Planom nabave za 2020. godinu 
 
 
Ad.5. Donošenje Plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2021. godinu  
         Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije s pripadajućim Planom nabave za 2021. 
         godinu. 
 
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 Plana 
održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2021. godinu Županijske uprave za ceste 
Ličko-senjske županije s pripadajućim Planom nabave za 2021. godinu. 
 



Ad.6.  Razno 
 
 Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
 
Glasovanje po točkama dnevnog reda završeno je 16.11.2020. godine u 9:26 sati. 
 
 

Klasa:023-01/18-01/02 
Ur.br.:2125/1-09/20-02-100 
Gospić, 16.11.2020. godine. 

 
 
 
 
 

ZAPISNIČAR  
 PREDSJEDNIK 

UPRAVNOG VIJEĆA 
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE 

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

        


