
 

 
 

 
 
 
 
 
T A J N I Š T V O  
KLASA: 021-06/14-01/01 
URBROJ: 2125/1-05-14-01 
Gospić, 7. veljače 2014. godine 

 

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

- o v d j e - 

 

 

PREDMET:  Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste 

 Ličko-senjske županije 
 
 

PRAVNI TEMELJ: Zakon o ustanovama („Narodne novine” br. 76/93, 29/97 – 

ispravak, 47/99 – ispravak i 35/08), Odluka o osnivanju Županijske uprave 

za ceste Ličko-senjske županije („Županijski glasnik” br. 3/97, 21/05, 21/09, 

22/10 – pročišćeni tekst i 14/13) i Statut Ličko-senjske županije („Županijski 

glasnik” br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 

4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst) 
 
 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 
 
 

PREDLAGATELJ: Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije 
 
 

NOSITELJ IZRADE: Tajništvo Županije 

 

IZNOS POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA: Za provođenje ovog Rješenja 

nije potrebno osigurati financijska sredstva u Proračunu Ličko-senjske županije. 
 
 

OBRAZLOŽENJE: 

  Županijska uprava za ceste Ličko-senjska županije je ustanova koja je 

osnovana  1997. godine temeljem Zakona o javnim cestama i Zakona o ustanovama.  

  Sukladno Zakonu o ustanovama ustanovom upravlja upravno vijeće, a 

voditelj ustanove je ravnatelj. Ravnatelja imenuje i razrješava upravno vijeće, a aktom 

o osnivanju može se odrediti da ravnatelja ustanove imenuje predstavničko tijelo 

osnivača (Čl. 38.).  

  Člankom 13. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste propisano je da 

ravnatelja Županijske uprave za ceste imenuje i razrješava Županijska sksupština na 

prijedlog Upravnog vijeća na temelju javnog natječaja. 



 Rješenjem od 24. veljače 2010. godine, Županijska skupština je mr.sc. Luku 

Matijevića imenovala za ravnatelja Županijske uprave za ceste Ličko-senjske 

županije na mandat od četiri godine. 

 S obzirom da mu istječe mandat, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste je 

Odlukom od 3. siječnja 2014. godine raspisalo natječaj za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ravnateljice, koji je bio objavljen 14.  siječnja 2014. godine u „Narodnim 

novinama” br. 4/14). 

 U natječajnom roku pristigla je prijava samo jednog kandidata mr.sc. Luke 

Matijevića, dipl.ing., Pazariška 68 iz Gospića. 

 Nakon provedenog postupka, Upravno vijeće (KLASA: 023-01/14-01/04, 

URBROJ: 2125/1-09/14-02-1 od  3. veljače 2014. godine predložilo je Županijskoj 

skupštini da za ravnatelja Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije ponovo 

imenuje mr.sc. Luku Matijevića, dipl. ing., Pazariška 68 iz Gospića. 
 

  

 

         P R O Č E L N I C A  
 

                  Ankica Blažević, mag.oec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: UP/I- 
URBROJ: 
Gospić, _____________ 2014. godine 
 
 
 
 

 Na temelju članka 39. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 

29/97 – ispravak, 47/99 – ispravak i 35/08), članka 13. i 14. Odluke o osnivanju 

Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije („Županijski glasnik” br. 3/97, 

21/05, 21/09, 22/10 – pročišćeni tekst i 14/13) te članka 19., članka 84. i 90. Statuta 

Ličko-senjske županije („Županijski glasnik” br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 

9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), Županijska 

skupština Ličko-senjske županije na __________ sjednici održanoj __________ 2014. 

godine, donijela je 
 
 

R J E Š E N J E 

o imenovanju ravnatelja  Županijske uprave za ceste  

Ličko-senjske županije 
 

I. 
 

Mr.sc. Luka Matijević, dipl. ing., Pazariška 68 iz Gospića, imenuje se za 

ravnatelja Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije. 

II. 

Mandat ravnatelja  traje četiri godine, počevši od 25. veljače 2014. godine. 

III. 

Ovlašćuje se predsjednik Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste za 

sklapanje ugovora o radu s imenovanim iz točke I. ovog Rješenja.  

     IV. 

Ovo Rješenje  objavit će se u „Županijskom glasniku” Ličko-senjske županije. 

 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n  j  e 

 

 Upravno vijeće Županijske uprave za ceste je Odlukom od 3. siječnja 2014. 

godine raspisalo natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Županijske 

uprave za ceste Ličko-senjske županije. 

 Natječaj je objavljen 14. siječnja 2014. godine u „Narodnim novinama” br. 

4/14), a rok za podnošenje prijava je bio 8 dana od objave natječaja. 

 U natječajnom roku pristigla je prijava samo jednog kandidata mr.sc. Luke 

Matijevića,  dipl. ing., Pazariška 68 iz Gospića. 



 Nakon provedenog postupka, Upravno vijeće utvrdilo je da imenovani 

ispunjava sve tražene uvjete natječaja, odnosno da ima VSS spremu, posjeduje 

organizacijske sposobnosti i ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima 

građenja i održavanja cesta, te je donijelo 3. veljače 2014. godine Odluku (Klasa: 023-

01/14-01/04, Urbroj: 2125/1-09/14-02-1), kojom  Županijskoj skupštini predlaže da 

se imenuje za ravnatelja Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije. 

 Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci Rješenja.   

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
 

 Protiv ovog Rješenja može se, u roku od 30 dana, pokrenuti upravni spor pred 

Upravnim sudom u Rijeci. 

 

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 
                      

                 mr. Darko Milinović, dr.med, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 

LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 

    Gospić, Smiljanska 41, Tel./Fax.: 053/575-208 (centrala) e-mail: uprava@zuc-ls.hr 

Žiro račun: 2340009-1100147195     M.B. 1335537 

 

UPRAVNO VIJEĆE 
Klasa:023-01/14-01/04 

Ur.broj:2125/1-09/14-02-1 

Gospić, 03.02.2014. godine 

       ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

       LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 
 
 
Predmet: Prijedlog za imenovanje ravnatelja Županijske uprave za ceste Ličko-senjske  

        županije 

 

 Na temelju članka 13. i 21. b. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Ličko-

senjske županije («Županijski glasnik» br. 3/97, 21/05, 21/09, 22/10 – pročišćeni tekst i 

14/13) te čanka 13. i 18. Statuta Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije (Klasa: 

012-03/06-01, Urbroj: 2125/1-09/09-1 od 3. veljače 2006. godine), Upravno vijeće na 4. 

sjednici održanoj 03. veljače 2014. god. podnosi  

PRIJEDLOG 

za imenovanje ravnatelja Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije 

I. 

Za ravnatelja Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije predlaže se 

mr.sc.Luka Matijević, dipl.ing., iz Gospića. 
 

Obrazloženje: 
 

Temeljem članka 13. i 21. b Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Ličko-

senjske županije te članka 13. i 18. Statuta Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije, 

ravnatelja Uprave imenuje i razrješava Županijska Skupština na prijedlog Upravnog vijeća. 

Istim odredbama definirano je da postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja Uprave 

provodi Upravno vijeće na temelju javnog natječaja. 

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste je Odlukom od 3. siječnja 2014. godine 

raspisalo natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Županijske uprave za ceste 

Ličko-senjske županije. 

 Natječaj je objavljen 14. siječnja 2014. godine u „Narodnim novinama” br. 4/14, a rok 

za podnošenje prijava je bio 8 dana od objave natječaja. 

 U predviđenom roku pristigla je prijava samo jednog kandidata mr.sc. Luke 

Matijevića,  dipl. ing., Pazariška 68 iz Gospića. 

 Nakon provedenog postupka, Upravno vijeće utvrdilo je da imenovani ispunjava sve 

tražene uvjete iz natječaja, odnosno da ima VSS spremu, posjeduje organizacijske sposobnosti 

i ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima građenja i održavanja cesta. 

 

        PREDSJEDNIK 

              UPRAVNOG VIJEĆA 
              
                Juraj Verzon, dipl.uč.    

mailto:uprava@zuc-ls.hr


 

 


