
ZAKLJUĈAK SA 15. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA 

CESTE BRODSKO – POSAVSKE ŽUPANIIJE 

 

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

održana je 28. 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 vijća 

Dalibor Damičević         - član Upravnog vijeća 

Marko Perković              - član Upravnog vijeća  

Nikola Bošnjak               - član Upravnog vijeća 

Robert Zmaić                 - član Upravnog vijeća 

 

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

Petnaesta sjednica Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste počela je u 9,00 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 14. sjednice Upravnog vijeća održane 11. rujna 2020. godine 

Otvaranje pristiglih prijava 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 14. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste  

Predsjednik Upravnog vijeća stavio je zapisnik sa 14. sjednice Upravnog vijeća Županijske 

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

usvojilo Zapisnik sa 14. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Brodsko- 

posavske županije. 

Otvaranje pristiglih prijava za izbor i imenovanje ravnatelja Županijske uprave za ceste 

Brodsko-posavske županije 

Predsjednik Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Brodsko posavske županije 

konstatira da je pristiglo  šest (6) prijava za izbor i imenovanje ravnatelja Županijske uprave 

za ceste Brodsko-posavske županije, te su sve prijave pravovremene. Nakon iznesenog 

pristupa se otvaranju istih, te će se sve evidentirati u posebnom Zapisniku o postupku 

otvaranja prijava, koji će biti privitak ovoga zapisnika. 

Nakon otvaranja pristiglih prijava Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Brodsko-

posavske županije konstatira da su sve pravodobne prijave ujedno i potpune, te zaključuje 

svoju sjednicu i saziva novu za 30. rujna 2020. godine u 8,00 sati kako bi donijelo konačnu 

odluku o Izboru i imenovanju 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. 


