
ZAKLJUĈAK SA 14. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆAŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE 

BRODSKO – POSAVSKE ŽUPANIIJE 

 

Četrnaesta sjednica Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije održana 

je 11. rujna  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 

Marko Perković              - član Upravnog vijeća  

Robert Zmaić                 - član Upravnog vijeća 

Antun Dukić, dipl.ing.graĎ.  – v.d. ravnatelj Županijske uprave za ceste  
Opravdano odsutan na sjednici Upravnog vijeća bioje Nikola Bošnjak.                      

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

Četrnaesta sjednica Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste počela je u 11,00 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 13. sjednice Upravnog vijeća održane 24. veljače2020. godine 

I Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije 

za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu 

Izmjene i dopune plana održavanja i graĎenja županijskih i lokalnih cesta na području 

Brodsko-posavske županije u 2020. godini 

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Županijske uprave za ceste 

Brodsko-posavske županije 

Različito 
Ĉlanovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red. 

Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste  

Predsjednik Upravnog vijeća stavio je zapisnik sa 13. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za 

ceste Brodsko – posavske županije na glasovanje.Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Zapisnik sa 

13. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Brodsko- posavske županije. 

I Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije 

za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. 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 14. sjednici jednoglasno usvajaI Izmjene i dopune 

Financijskog plana Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije za 2020. godinu i 

projekcije za 2021. i 2022. godinu 

 

 

 



Izmjene i dopune plana održavanja i graĊenja županijskih i lokalnih cesta na podruĉju 

Brodsko-posavske županije u 2020. godini 

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 14. sjednici jednoglasno usvaja Izmjene i dopune plana 

održavanja i graĎenja županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije u 2020. 

godini 

Odluka o raspisivanju natjeĉaja za izbor i imenovanje ravnatelja Županijske uprave za ceste 

Brodsko-posavske županije 

Nakon izlaganja predsjednika Upravnog vijeća Mijo Belegić stavlja na glasanje prijedlog Odluke o 

raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnateljice Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske 

županije, te je Upravno vijeće jednoglasno donijelo Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i 

imenovanje ravnatelja Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije. 

Zapisnik vodila:                                                                      Predsjednik Upravnog vijeća: 

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

 

 

 

 


