
 
 

                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine 
KLASA: UP/I-112-03/23-01/04 
URBROJ: 2140-04/1-23-2 
Krapina, 06. veljače 2023. 
 
 

                       ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
PREDMET: Rješenje o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste 
                       Krapinsko-zagorske županije, prijedlog 
 
 
PRAVNI TEMELJ:  članak 84. stavak 2. Zakona o cestama („Narodne novine“, br. 84/11., 18/13., 
22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22., 114/22., 4/23.), članak 18. Statuta 
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske 
županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 
13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst) 
 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ: Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije 
 
IZVJESTITELJ: Karlo Frljužec, po ovlaštenju župana pročelnik Upravnog odjela za poslove 
župana i Županijske skupštine  
 
OBRAZLOŽENJE:  
Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na 7. sjednici održanoj 
dana 04. siječnja 2023. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje 
ravnatelja/ravnateljice Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije. 
 
Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, br. 4/2023 od dana 11. siječnja 2023. godine. 
Sukladno objavljenom Natječaju, kandidat/kandidatkinja za ravnatelja/ravnateljicu Županijske 
uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije mora ispunjavati sljedeće uvjete:  

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij polje 
građevinarstvo, polje ekonomija, polje pravo ili polje tehnologija prometa i transport, 
grana – cestovni i željeznički promet i najmanje 5 godina staža osiguranja. 
 

Uz prijavu na natječaj kandidati su bili dužni priložiti životopis, dokaz o državljanstvu, dokaz o 
stečenoj stručnoj spremi – diploma, svjedodžba, potvrda ili uvjerenje, uvjerenje o nekažnjavanju 
izdano od nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na 
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natječaj), dokaz o ukupnom stažu osiguranja - ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim 
u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima 
evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.  
 
U natječajem predviđenom roku (osam dana od dana objave u „Narodnim novinama“) primljene  su  
prijave dvojice kandidata (Vlado Mezak, Stjepan Sirovec).  
 
Na  8. sjednici održanoj dana 24. siječnja 2023. godine Upravno vijeće Županijske uprave za ceste 
Krapinsko-zagorske županije je, pregledom dostavljene dokumentacije uz prijave, utvrdilo da 
kandidati ispunjavaju u potpunosti tražene uvjete iz natječaja, te su isti dana 27. siječnja 2023. 
godine pisanim putem pozvani na intervju.  
 
Kandidat Karlo Mezak u prijavi na natječaj pozvao se na pravo prednosti pri zapošljavanju na 
temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih 
obitelji („Narodne novine“, broj 121/17., 98/19. i 84/21.). Pravo prilikom zapošljavanja temeljem 
članka 102. stavka 1. može se ostvariti pod jednakim uvjetima. Sukladno članku 103. stavku 1. 
istog zakona, da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta, osoba 
iz članka 102. stavaka 2-3. istog Zakona, koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za 
ostvarivanje tog prava dužna je u prijavi pozvati se na ovo pravo na način da uz prijavu odnosno 
ponudu na javni natječaj, oglas ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način priloži sve 
dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, oglasa ili u postupku zapošljavanja provedenom 
na drugi način te da priloži dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri 
zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta. Na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih 
branitelja dostupan je popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. 
Pregledom priloženih dokaza uz prijavu na natječaj Upravno vijeće Županijske uprave za ceste 
Krapinsko – zagorske županije na 09. sjednici  održanoj 01. veljače 2023. godine utvrdilo je da 
kandidat Vlado Mezak nije priložio sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri 
zapošljavanju, tj. nije priložio presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o 
prestanku prethodnog zaposlenja iz kojeg bi bilo vidljivo na koji način je prestao zadnji radni odnos 
prije prijave na natječaj. Zbog nedostatka dokaza, koji je sukladno članku 103. Zakona o hrvatskim 
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji bio dužan priložiti uz prijavu, 
Kandidat Vlado Mezak ne može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. 
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.  
 
Nadalje, na 9. sjednici je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, 
nakon obavljenog intervjua s kandidatima, donijelo Zaključak o predlaganju kandidata za ravnatelja 
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 007-03/23-01/02, URBROJ: 
2140-12-04/1-23-2, kojim je Županijskoj skupštini predložilo imenovanje kandidata Stjepana 
Sirovca, mag.ing. traff. iz  Radoboja, Gornja Šemnica 187, ravnateljem Županijske uprave za ceste 
Krapinsko-zagorske županije. 
 
Zakonom o cestama, članak 84. stavak 2., propisano je da prava i dužnosti županije kao osnivača 
županijske uprave za ceste obavlja predstavničko tijelo županije. 

 
Statutom Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, članak 12. stavak 1. alineja 2. 
propisano je da Upravno vijeće provodi natječajni postupak i predlaže Županijskoj skupštini 
kandidata za imenovanje ravnatelja, a člankom 18. stavak 1. propisano je da ravnatelja imenuje i 
razrješava Županijska skupština na prijedlog Upravnog vijeća.  
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Mandat ravnatelja, sukladno članku 39. stavku 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 
76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.) i članku 16. Statuta Županijske uprave za ceste 
Krapinsko-zagorske županije, traje 4 godine. 
 
 
   

           PO OVLAŠTENJU ŽUPANA 
                         PROČELNIK 
                          Karlo Frljužec  
 
 

Prilog: 
- Zaključak Upravnog vijeća, 
- Životopis predloženog kandidata, 
- Prijedlog rješenja. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               











 

                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: UP/I-112-03/23-01/04 
URBROJ: 2140-01-23-3 
Krapina, ______ 2023.  
 

Na temelju članka 84. stavka 2. Zakona o cestama („Narodne novine“, br. 84/11., 18/13., 
22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22., 114/22., 4/23.) i članka 17. Statuta 
Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 
14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), u predmetu imenovanja ravnatelja 
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, na prijedlog Upravnog vijeća Županijske 
uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, Županijska skupština na 11. sjednici održanoj dana 
---------------2023. godine, donijela je 
 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije 

 
STJEPAN SIROVEC, mag.ing.traff. iz Gornje Šemnice 187 imenuje se ravnateljem  

Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije  na vrijeme od četiri godine. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na 7. sjednici održanoj 
dana 04. siječnja 2023. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje 
ravnatelja/ravnateljice Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije. 
 
Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, br. 4/2023 od dana 11. siječnja 2023. godine. 
 
Sukladno objavljenom Natječaju, kandidat/kandidatkinja za ravnatelja/ravnateljicu Županijske 
uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije mora ispunjavati sljedeće uvjete:  
                          - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij polje građevinarstvo, polje 
ekonomija, polje pravo ili polje tehnologija prometa i transport, grana – cestovni i željeznički 
promet i najmanje 5 godina staža osiguranja. 

 
Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su bili dužni priložiti životopis, dokaz o 
državljanstvu, dokaz o stečenoj stručnoj spremi – diploma, svjedodžba, potvrda ili uvjerenje, 
uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka 
za podnošenje prijava na natječaj), dokaz o ukupnom stažu osiguranja – ispis Elektroničkog zapisa 
o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili 
Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje.  
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Kandidati/kandidatkinje koju prema posebnim propisima mogu ostvariti prednost pri zapošljavanju 
bili su dužni u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prednosti 
prema posebnom zakonu. 

 
U natječajem predviđenom roku (osam dana od dana objave u „Narodnim novinama“) primljene  su  
prijave dvojice kandidata (Vlado Mezak, i  Stjepan Sirovec).  
 
Upravno vijeće Županijske uprave za ceste je na 8. sjednici održanoj dana 24. siječnja 2023. godine, 
pregledom dostavljene dokumentacije uz prijave, utvrdilo da kandidati ispunjavaju u potpunosti 
tražene uvjete iz natječaja, te su isti dana 27. siječnja 2023. godine pisanim putem pozvani na 
intervju. 
 
Na 9. sjednici održanoj dana 01. veljače 2023. godine Upravno vijeće Županijske uprave za ceste 
Krapinsko-zagorske županije je, nakon obavljenog intervjua s kandidatima, donijelo Zaključak o 
predlaganju kandidata za ravnatelja Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije 
KLASA: 007-03/23-01/02, URBROJ:2140-12-04/1-23-2, kojim je Županijskoj skupštini Krapinsko 
– zagorske županije predložilo imenovanje kandidata Stjepana Sirovca, mag.ing. traff. iz Radoboja, 
Gornja Šemnica 187, ravnateljem Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije. 

 
Zakonom o cestama, članak 84. stavak 2., propisano je da prava i dužnosti županije kao osnivača 
županijske uprave za ceste obavlja predstavničko tijelo županije. 
 
Statutom Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, člankom 12. stavak 1. alineja 2. 
i člankom  18. stavak 1., propisano je da ravnatelja imenuje Županijska skupština na prijedlog 
Upravnog vijeća. 
 
Mandat ravnatelja, sukladno članku 39. stavku 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 
76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i članku 16. Statuta Županijske uprave za ceste 
Krapinsko-zagorske županije, traje 4 godine. 
 
Slijedom navedenog, prijedlog Upravnog vijeća je usvojen te je riješeno kao u izreci.  
 
Uputa o pravnom lijeku 
Protiv ovog Rješenja osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pokrenuti upravni spor 
tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave ovog Rješenja. 
 
Svaki prijavljeni kandidat na Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Županijske uprave za 
ceste Krapinsko-zagorske županije ima pravo pregledati natječajni materijal. 
 

 
                       PREDSJEDNIK 
              ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
                           Zlatko Šorša 

 
DOSTAVITI: 
1. Stjepan Sirovec, Gornja Šemnica 187, 49232 Radoboj, 
2. Vlado Mezak, Švalbina 8, 51 000 Rijeka,  
3. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, 

Pregrada, Janka Leskovara 40/1, 
4. za zbirku isprava, 
5. za prilog zapisniku, 
6. pismohrana. 
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