








 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za poslove Županijske skupštine 
 
KLASA: 013-03/19-01/01 
URBROJ: 2140/01-05-19-2 
Krapina, 19. lipnja 2019.  
 
 
            
 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 
PREDMET: Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća 
                      Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije 
 
PRAVNI TEMELJ: članak 84. stavak 2. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11., 
22/13., 54/13., 148/13. i 92/14. ) i članak17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni 
glasnik Krapinsko –zagorske županije“, broj 13/01.,5/06.,14/09., 11/13., 26/13.- pročišćeni tekst i 
13/18) 
 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština  
 
PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanja 
 
IZVJESTITELJ:        Tomislav Končevski, predsjednik Odbora 
 
OBRAZLOŽENJE:   
             
 Ivan Maligec, član Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste (imenovan Rješenjem 
Županijske skupštine KLASA: 013-03/17-01/03, URBROJ: 2140/01-01-17-3 5. listopada 2017. 
godine), podnio je 13. lipnja 2019. godine Županijskoj skupštini zamolbu  za razrješenje dužnosti 
člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije. 

Statutom Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, članak 14., propisano 
je da članu Upravnog vijeća prestaje dužnost prije isteka četverogodišnjeg mandata ako, između 
ostalog, sam zatraži razrješenje. U slučaju razrješenja člana Upravnog vijeća, novi član imenuje 
se u roku od 30 dana i na vremensko razdoblje koje je preostalo u mandatu člana Upravnog vijeća 
koji je razriješen.       

Člankom 84. stavkom 2. Zakona o cestama propisano je da prava i dužnosti županije kao 
osnivača županijske uprave za ceste obavlja predstavničko tijelo županije, te je slijedom 
navedene odredbe, imenovanje i razrješenje  člana Upravnog vijeća u nadležnosti Županijske 
skupštine.  
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Člankom  39. st. 2. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije 
propisano je da Odbor za izbor i imenovanja raspravlja i predlaže izbor predsjednika i 
potpredsjednika Skupštine u skladu s Poslovnikom Županijske skupštine, izbor i razrješenje 
članova radnih tijela Skupštine, raspravlja i predlaže izbor i opoziv, imenovanje i razrješenje 
osoba koje bira i opoziva, imenuje i razrješuje te predlaže Skupština sukladno Zakonu, drugim 
propisima, Statutu Županije, Poslovniku Županijske skupštine i drugim aktima Županije, te 
predlaže Skupštini davanje suglasnosti na izbor i imenovanja koja su izvršila druga tijela, kada je 
to određeno zakonom, drugim propisima i aktima Županije.  

 
Slijedom navedenog, predlaganje članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste je 

u nadležnosti je Odbora za izbor i imenovanja. 
 
Kako će se sjednica Odbora za izbor i imenovanja održati uoči sjednice Županijske 

skupštine, Prijedlog  rješenja o razrješenju i imenovanju  člana Upravnog vijeća  iznijeti će 
predsjednik Odbora usmeno na sjednici Županijske skupštine. 

            
                                                                                           

                                                                                                       PROČELNICA 
Ljiljana Malogorski 

 
 
Prilog:  
Zamolba za razrješenje 
 





  Životopis 
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OSOBNE INFORMACIJE Ružak Božo 
 

 Čret 84b Krapinske Toplice, 49217 (Hrvatska)  

098/ 26 38 34     

ruzakb@gmail.com  

 

 

 

 

 

RADNO ISKUSTVO   

01. kolovoza 1996.–danas Referent ,  
Hep, ODS- Elektra Zabok, Zabok (Hrvatska)  
Odjel za odnose s korisnicima, referent. 

OBRAZOVANJE I 
OSPOSOBLJAVANJE   

01/03/2017–18/02/2019 magistar poslovne ekonomije  

Sveučilište Sjever, Varaždin, Varaždin (Hrvatska)  

01. listopada 2013.–18. srpnja 
2016. 

Stručni Prvostupnik Menadžmenta  

Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina, Krapina (Hrvatska)  
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OSOBNE VJEŠTINE   

Materinski jezik hrvatski 
  

Strani jezici RAZUMIJEVANJE GOVOR PISANJE 

Slušanje Čitanje Govorna interakcija Govorna produkcija  

njemački B2 B2 B1 B1 B1 
 Učenje stranog jezika kroz školovanje  
 Stupnjevi: A1 i A2: Početnik - B1 i B2: Samostalni korisnik - C1 i C2: Iskusni korisnik 

Zajednički europski referentni okvir za jezike  

Komunikacijske vještine Dobre komunikacijske vještine stečene kroz rad  i doškolovanje . 

Organizacijske / rukovoditeljske 
vještine 

Rukovođenje radnim  zadacima   ( 1-15) osoba  , planirane i rukovođenje.  

Digitalne vještine SAMOPROCJENA 

Obrada 
informacija Komunikacija Stvaranje 

sadržaja Sigurnost Rješavanje 
problema 

 Iskusni korisnik Iskusni korisnik Iskusni korisnik Iskusni korisnik Iskusni korisnik 

 
Digitalne vještine - Tablica za samoprocjenu  

 Posjedujem  vještine  rada  na  računlu  ( Word,Excel,PowerPoint  Autocad.) 

http://europass.cedefop.europa.eu/hr/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/hr/resources/digital-competences


                                                                                                                 NACRT 
          REPUBLIKA HRVATSKA 
 KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA   
      ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA    

KLASA: 013-03/19-01/01 
URBROJ: 2140/01-01-19-3 
Krapina, 8. srpnja 2019. 
 
       Na temelju članka 84. stavka 2. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11.,                                     
18/13.,  22/13.,  54/13., 148/13. i 92/14. )  i  članka 17.  Statuta   Krapinsko - zagorske županije 
(Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije, roj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13.- 
pročišćeni tekst i 13/18) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 15. sjednici 
održanoj dana  8. srpnja  2019. godine, donosi 

 
R J E Š E NJ E 

o razrješenju i imenovanju  člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Krapinsko-
zagorske županije 

 
I. 

Ivan Maligec razrješuje se dužnosti člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste 
Krapinsko-zagorske županije. 
 

II. 
Božo Ružak imenuje se članom Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske 
županije. 
 

III. 
Mandat članu Upravnog vijeća iz točke II. ovog Rješenja traje do 5. listopada 2021. godine. 
 

IV. 
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“. 
 

                                                                                                   PREDSJEDNICA 
                                                                                                      ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

                                                                                                Vlasta Hubicki dr. vet. med. 
 
DOSTAVITI:  

1. Osobama iz točke I. i II. ovog Rješenja, 
2. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, 

            Pregrada, Janka Leskovara 40/1, 
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu, 
4. Za zbirku isprava, 
5. Za prilog zapisniku, 
6. Pismohrana. 



    
 

         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za poslove Županijske skupštine 
KLASA: 021-04/19-01/33 
URBROJ: 2140/01-05-19-1 
Krapina, 26. lipnja 2019. 
 
 
                                                              ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA 
                                                              ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
PREDMET: Nacrt prijedloga rješenja o razrješenju predsjednice i izboru  
                       predsjednika/predsjednice Odbora za financije i proračun 
 
 
PRAVNI TEMELJ: članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni 
glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13-pročišćeni 
tekst i 13/18) i članak 32. i 33. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko-zagorske 
županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 4/02, 5/06, 14/09, 
21/09, 11/13, 26713-pročišćeni tekst i 10/14) 
 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanja 
 
IZVJESTITELJ: Tomislav Končevski, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja  
 
OBRAZLOŽENJE: 
 

Članica Županijske skupštine Renata Dolenec podnijela je 13. lipnja 2019. 
godine ostavku na navedenu dužnost. Imenovana je, kao članica Županijske skupštine, 
predsjednica  Odbora za financije i proračun. 

Poslovnik Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije (dalje u 
tekstu: Poslovnik) članak 33. stavak 4. propisuje ukoliko je predsjednik, zamjenik 
predsjednika ili član radnog tijela izabran iz reda članova Skupštine, mandat u radnom 
tijelu će mu prestati ako je kao član Skupštine svoj mandat u Skupštini stavio u 
mirovanje odnosno ako je dao ostavku na dužnost člana Skupštine. Nadalje, isti članak, 
stavak 5. Poslovnika propisuje da će u tom slučaju Skupština razriješiti predsjednika, 
zamjenika predsjednika odnosno člana radnog tijela i na istoj sjednici izabrati novog.  

Kako Odbor za izbor i imenovanja predlaže izbor i razrješenje članova 
radnih tijela Županijske skupštine, a Županijska skupština, sukladno članku 17. alineja 
9. Statuta Krapinsko-zagorske županije, osniva radna tijela i bira te razrješuje 
predsjednike, zamjenike predsjednika i članove radnih tijela Županijske skupštine, 
Odbor za izbor i imenovanja na sjednici zakazanoj neposredno prije 15. sjednice 
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Županijske skupštine utvrditi će Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednice i izboru 
predsjednika/predsjednice Odbora za financije i proračun. Prijedlog će predsjednik 
Odbora iznijeti usmeno na sjednici Županijske skupštine. 
 
 
 
 
                                                                                                 PROČELNICA 
                                                                                               Ljiljana Malogorski 
 
 
 
Prilog: 
~ Nacrt prijedloga rješenja. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 021-04/19-01/33 
URBROJ: 2140/01-01-19-2 
Krapina,  8. srpnja 2019. 
 
 

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13-pročišćeni tekst i 
13/18) i članka 32. i 33. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije 
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 4/02, 5/06, 14/09, 21/09, 11/13, 
26/13-pročišćeni tekst i 10/14), Županijska skupština na 15. sjednici održanoj dana  8. 
srpnja 2019. godine donijela je 

 
 

R J E Š E N J E 
o razrješenju predsjednice i izboru predsjednika/predsjednice Odbora za financije i 

proračun 
 
 

I. 
Renata Dolenec razrješuje se dužnosti predsjednice Odbora za financije i proračun. 

II. 
 

___________________ izabire se za predsjednika/predsjednicu Odbora za financije i 
proračun. 
 

III. 
Ovo Rješenje objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“. 
 
 
                                                                                                         PREDSJEDNICA 
                                                                                          ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 
                                                                                              Vlasta Hubicki, dr.vet.med. 
 
 
DOSTAVITI: 
1. Osobama iz točke I. i II.,  
2. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“,  

za objavu, 
3. Za Zbirku isprava, 
4. Za prilog zapisniku, 
5. Pismohrana. 



    
 

         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za poslove Županijske skupštine 
KLASA: 021-04/19-01/32 
URBROJ: 2140/01-05-19-1 
Krapina, 26. lipnja 2019. 
 
 
                                                              ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA 
                                                              ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
PREDMET: Nacrt prijedloga rješenja o razrješenju zamjenice predsjednika i  
                      izboru zamjenika/zamjenice predsjednika Odbora za gospodarstvo 
 
PRAVNI TEMELJ: članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni 
glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13-pročišćeni 
tekst i 13/18) i članak 32. i 33. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko-zagorske 
županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 4/02, 5/06, 14/09, 
21/09, 11/13, 26/13-pročišćeni tekst i 10/14) 
 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanja 
 
IZVJESTITELJ: Tomislav Končevski, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja  
 
OBRAZLOŽENJE: 
 

Članica Županijske skupštine Renata Dolenec podnijela je 13. lipnja 2019. 
godine ostavku na navedenu dužnost. Imenovana je, kao članica Županijske skupštine, 
zamjenica predsjednika  Odbora za gospodarstvo. 

Poslovnik Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije (dalje u 
tekstu: Poslovnik) članak 33. stavak 4. propisuje ukoliko je predsjednik, zamjenik 
predsjednika ili član radnog tijela izabran iz reda članova Skupštine, mandat u radnom 
tijelu će mu prestati ako je kao član Skupštine svoj mandat u Skupštini stavio u 
mirovanje odnosno ako je dao ostavku na dužnost člana Skupštine. Nadalje, isti članak, 
stavak 5. Poslovnika propisuje da će u tom slučaju Skupština razriješiti predsjednika, 
zamjenika predsjednika odnosno člana radnog tijela i na istoj sjednici izabrati novog.  

Kako Odbor za izbor i imenovanja predlaže izbor i razrješenje članova 
radnih tijela Županijske skupštine, a Županijska skupština, sukladno članku 17. alineja 
9. Statuta Krapinsko-zagorske županije, osniva radna tijela i bira te razrješuje 
predsjednike, zamjenike predsjednika i članove radnih tijela Županijske skupštine, 
Odbor za izbor i imenovanja na sjednici zakazanoj neposredno prije 15. sjednice 
Županijske skupštine utvrditi će Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenice predsjednika 
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i izboru zamjenika/zamjenice predsjednika  Odbora za gospodarstvo. Prijedlog će 
predsjednik Odbora iznijeti usmeno na sjednici Županijske skupštine. 
 
 
 
 
                                                                                                 PROČELNICA 
                                                                                               Ljiljana Malogorski 
 
 
 
Prilog: 
~ Nacrt prijedloga rješenja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 021-04/19-01/32 
URBROJ: 2140/01-01-19-2 
Krapina,  8. srpnja 2019. 
 
 

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13-pročišćeni tekst i 
13/18) i članka 32. i 33. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije 
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 4/02, 5/06, 14/09, 21/09, 11/13, 
26/13-pročišćeni tekst i 10/14), Županijska skupština na 15. sjednici održanoj dana  8. 
srpnja 2019. godine donijela je 

 
 

R J E Š E N J E 
o razrješenju zamjenice predsjednika i izboru zamjenika/zamjenice predsjednika 

Odbora za gospodarstvo 
 
 

I. 
Renata Dolenec razrješuje se dužnosti zamjenice predsjednika Odbora za gospodarstvo. 
 

II. 
 

___________________ izabire se za zamjenika/zamjenicu predsjednika Odbora za 
gospodarstvo. 
 

III. 
Ovo Rješenje objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“. 
 
 
                                                                                                          PREDSJEDNICA 
                                                                                          ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 
                                                                                              Vlasta Hubicki, dr.vet.med. 
 
DOSTAVITI: 
1. Osobama iz točke I. i II.,  
2. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“,  

za objavu, 
3. Za Zbirku isprava, 
4. Za prilog zapisniku, 
5. Pismohrana. 
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