
ZAKLJUĈAK SA 13. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆAŽUPANIJSKE UPRAVE ZA 

CESTE BRODSKO – POSAVSKE ŽUPANIIJE 

 

Trinaesta sjednica Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije 

održana je 28. srpnja 2020. godine u prostorijama Županijske uprave za ceste Brodsko- 

posavske županije, I. G. Kovačića 58, Slavonski Brod. 

Sjednici su bili nazočni: 

Mijo Belegić, ing.prom. - predsjednik Upravnog vijeća 

Dalibor Damičević         - član Upravnog vijeća 

Robert Zmaić                 - član Upravnog vijeć 

Antun Dukić, dipl.ing.građ.  – v.d. ravnatelj Županijske uprave za ceste  

Opravdano odsutni na sjednici Upravnog vijeća bili su Nikola Bošnjak, te Marko Perković.                      

 

Zapisnik na sjednici je vodila  Ana Tomac Hradovi, mag. iur. 

Trinaesta sjednica Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste počela je u 10,00 sati u 

prostorijama Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije. 

Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Mijo Belegić, ing. prom., te je predložio 

dnevni red sa slijedećim točkama: 

Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća održane 24. veljače2020. godine 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Brodsko-

posavske županije za 2020. godinu 

Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnje do 30. lipnja 2020. godine 

Različito 

Ĉlanovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red. 

Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste  

Predsjednik Upravnog vijeća stavio je zapisnik sa 12. sjednice Upravnog vijeća Županijske 

uprave za ceste Brodsko – posavske županije na glasovanje.Upravno vijeće jednoglasno je 

usvojilo Zapisnik sa 12. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Brodsko- 

posavske županije. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste 

Brodsko-posavske županije za 2020. godinu 

Nakon izlaganja predsjednik Upravnog vijeća Mijo Belegić ovu točku dnevnog reda stavlja na 

razmatranje . Kako nitko od članova Upravnog vijeća nije imao prijedloga niti primjedbi na 

ovu točku dnevnog reda, Upravno vijeće na svojoj 13. sjednici jednoglasno 

usvajaPolugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste 

Brodsko-posavske županije za 2020. godinu. 

Financijski izvještaj za razdoblje od 01. sijeĉnje do 30. lipnja 2020. godine 

Sve gore navedeno se odnosi i na ove izvještaje, to su formularni izvještaji koje treba predati 

u FINU, te su isti i predani u zakonskom roku u FINU. 



Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnje do 30. lipnja 2020. godine ovim putem 

Vam dajemo na uvid. 

Zapisnik vodila:                                                            Predsjednik Upravnog vijeća: 

Ana Tomac Hradovi, mag.iur.,v.r.                                  Mijo Belegić, ing.pro.,v.r. 

 

 

 

 


