
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: Up/I-340-01/15-03/3 
URBROJ:2109/1-02-15-01 
Čakovec, _________2015. 
 
 
 Na temelju članka 84. Zakona o cestama (Narodne novine“ broj 
84/11,18/13,22/13,54/13148/13 i 94/14), u svezi članka 38. stavka 2. Zakona o ustanovama („Narodne 
novine“ broj 76/93,29/97,47/99 i 35/08), članka 21. Statuta Međimurske županije («Službeni glasnik 
Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14) i članka 20. Odluke o 
osnivanju Županijske uprave za ceste Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» 
broj 2/97, 3/03, 1/05, 2/05-pročišćeni tekst, 21/09, 3/10-pročišćeni tekst i 2/12), Skupština Međimurske 
županije, u predmetu imenovanja ravnatelja Županijske uprave za ceste, na ___ sjednici, održanoj 
___________ 2015. godine, donijela je 
 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju ravnateljice Županijske uprave za ceste Međimurske županije 

 
 
1. LJERKA CIVIDINI, mag.ing.traff./univ.spec.oec., iz Čakovca, Koče Racina 1, imenuje se 

ravnateljicom Županijske uprave za ceste Međimurske županije, s danom 1. prosinca 2015. godine, na 
vrijeme od četiri godine.  

2. Datum početka rada ravnateljice odredit će se ugovorom o radu. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije raspisalo je natječaj za 
imenovanje ravnatelja. Natječaj je objavljen u listu «Međimurje“ od 31.08.2015. godine, listu  
«Međimurske novine“ od 28.08.2015. godine te na web stranicama Županijske uprave za ceste 
Međimurske županije od 28.08.2015. godine. 
 U natječajem predviđenom roku prijavu je podnijela 1 kandidatkinja i to Ljerka Cividini, 
mag.ing.traff./univ.spec.oec. iz Čakovca, Koče Racina 1. 

Pregledom dokumenata dostavljenih uz prijavu, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste na 
22. sjednici, dana 17.09.2015. godine utvrdilo je da dostavljena prijava udovoljava formalnim uvjetima 
iz natječaja.  

Na svojoj 23. sjednici Upravno vijeće Županijske uprave za ceste donijelo je odluku o 
prijedlogu kandidatkinje za ravnateljicu Županijske uprave za ceste Međimurske županije kojom se 
predlaže da se za ravnateljicu ŽUC-a imenuje Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec. iz Čakovca, 
Koče Racina 1 i to za mandatno razdoblje 2015. do 2019. godine. Datum početka rada ravnateljice 
odredit će se ugovorom o radu. 
 Skupština Međimurske županije prihvatila je prijedlog Upravnog vijeća, pa je stoga odlučeno 
kao u izreci ovoga rješenja.  
 
 Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti 
tužba Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu u roku 30 dana od dana dostave ovoga rješenja. 
Tužbu treba predati neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske ili putem pošte preporučeno. 
 Uz tužbu se podnose i dva preslika pobijanog rješenja, te primjerak tužbe za tuženo tijelo.  
 
 
  
  DOSTAVITI:                                                                                             PREDSJEDNIK 
 
1. Ljerki Cividini, Čakovec. 
2. Pismohrani, ovdje.                                                                           Mladen Novak, dipl.ing. 



 
O b r a z l o ž e n j e 

uz Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice 
Županijske uprave za ceste Međimurske županije 

 
 Skupština Međimurske županije je na 18 sjednici, održanoj 1.12.2011. godine donijela rješenje 
o imenovanju ravnateljice Županijske uprave za ceste Međimurske županije, na vrijeme od četiri 
godine. 
 Na temelju članka 84. Zakona o cestama («Narodne novine» broj 84/11), u svezi članka 38. 
stavka 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93,29/97,47/99 i 35/08) zakonom ili aktom 
o osnivanju može se odrediti da ravnatelja javne ustanove imenuje Vlada Republike Hrvatske, 
nadležno ministarstvo ili predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
 Sukladno članku 20. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Međimurske županije 
(«Službeni glasnik Međimurske županije» broj 2/97, 3/03, 1/05, 2/05-pročišćeni tekst, 21/09 i 3/10-
pročišćeni tekst), ravnatelja Županijske uprave za ceste imenuje i razrješava predstavničko tijelo 
osnivača na prijedlog Upravnog vijeća, a nakon provedenog javnog natječaja. 
 Mandat ravnatelja traje 4 godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.  
 Ista odredba proizlazi i iz članka 22. Statuta Županijske uprave za ceste Međimurske županije 
(«Službeni glasnik Međimurske županije» broj 3/97, 4/03, 2/05, 11/05-pročišćeni tekst, 4/10 i 17/10-
pročišćeni tekst i 9/12). 
 Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije raspisalo je natječaj za 
imenovanje ravnatelja. Natječaj je objavljen u listu «Međimurje“ od 31.08.2015. godine, listu  
«Međimurske novine“ od 28.08.2015. godine te na web stranicama Županijske uprave za ceste 
Međimurske županije od 28.08.2015. godine. 
 U natječajem predviđenom roku prijavu je podnijela 1 kandidatkinja i to Ljerka Cividini, 
mag.ing.traff./univ.spec.oec. iz Čakovca, Koče Racina 1, dosadašnja ravnateljica ŽUC-a. 

Pregledom dokumenata dostavljenih uz prijavu, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste 
dana 17.09.2015. godine utvrdilo je da dostavljena prijava udovoljava formalnim uvjetima iz natječaja.  

Stoga je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste na 23 sjednici, održanoj 24.09.2015. 
godine utvrdilo prijedlog kandidata za imenovanje ravnatelja i predložilo Skupštini Međimurske 
županije da se za ravnateljicu Županijske uprave za ceste za mandatno razdoblje 2015. do 2019. 
godine imenuje Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec. iz Čakovca, Koče Racina 1. Datum 
početka rada ravnatelja odredit će se ugovorom o radu. 
 U privitku obrazloženja nalaze se: prijedlog Upravnog vijeća za imenovanje ravnateljice 
Županijske uprave za ceste Međimurske županije i životopis Ljerke Cividini, 
mag.ing.traff./univ.spec.oec. iz Čakovca, Koče Racina 1. 
 Uvid u kompletnu dokumentaciju provedenog postupka za imenovanje ravnateljice ŽUC-a 
može se izvršiti u Upravnom odjelu za poslove Skuštine i opće poslove. 
 Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije na 14. sjednici, održanoj 28. 
rujna 2015. godine, razmatrao je prijedlog za imenovanje Ljerke Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec. 
ravnateljicom Županijske uprave za ceste Međimurske županije.  
 
 Nakon rasprave, Odbor je jednoglasno (6 „za) utvrdio Prijedlog rješenja o imenovanju LJERKE 
CIVIDINI, mag.ing.traff./univ.spec.oec., ravnateljicom Županijske uprave za ceste Međimurske 
županije, te predlaže Skupštini da donese Rješenje kao u izreci. 
 
 
 
Čakovec, rujan.2015. 
 
 
                                                                                ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA 
                                                                                 SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  
             
                                                                                                PREDSJEDNIK 
                                                                                           Mr.sc. Renato Slaviček 
 
 
 
 


