
ZKLJUĈAK SA 16. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA 

CESTE BRODSKO – POSAVSKE ŽUPANIIJE 

 

Šesnaesta sjednica Upravnog vijeća Ţupanijske uprave za ceste Brodsko-posavske ţupanije 

odrţana je 30. rujna  2020. godine u prostorijama Ţupanijske uprave za ceste Brodsko- 

posavske ţupanije, 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. 

 

Šesnaesta sjednica Upravnog vijeća Ţupanijske uprave za ceste počela je u 8,00 sati u 

prostorijama Ţupanijske uprave za ceste Brodsko-posavske ţupanije. 

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

dnevni red sa slijedećim točkama: 

Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Upravnog vijeća odrţane 28. rujna 2020. godine 

Odluka o razrješenju vršitelja duţnosti ravnatelja Ţupanijske uprave za ceste Brodsko-

posavske ţupanije 

Analiza pristiglih prijava za izbor i imenovanje ravnatelja Ţupanijske uprave za ceste Brodsko 

posavske ţupanije i donošenje odluke o izboru ravnatelja Ţupanijske uprave za ceste 

Odluka o imenovanju vršitelja duţnosti Ţupanijske uprave za ceste Brodsko-posavske 

ţupanije 

Različito 

 

Ĉlanovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red. 

Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste  

Predsjednik Upravnog vijeća stavio je zapisnik sa 15. sjednice Upravnog vijeća Ţupanijske 

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

usvojilo Zapisnik sa 15. sjednice Upravnog vijeća Ţupanijske uprave za ceste Brodsko- 

posavske ţupanije. 

Odluka o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Županijske uprave za ceste Brodsko-

posavske županije 

 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo odluku da se Antun Dukić, dipl.ing.građ, OIB: 

69304319761, Grofa Janka Draškovića 46, Slavonski Brod vršitelj duţnosti ravnatelja 

Ţupanijske uprave za ceste Brodsko-posavske ţupanije, razrješuje duţnosti vršitelja duţnosti 

ravnatelja Ţupanijske uprave za ceste Brodsko-posavske ţupanije s danom 30. rujna 2020. 

godine. 

 

 



 

 

 

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

Brodsko posavske županije i donošenje odluke o izboru ravnatelja Županijske uprave za 

ceste Brodsko-posavske županije 

 

Upravno vijeće donijelo je odluku da se Natjeĉaj za izbor i imenovanje ravnatelja 

Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije objavljen je 16. rujna 2020. godine 

u Narodnim novinama (NN 102/2020) poništi, te da se u sljedećem natječaju točnije i 

preciznije definiraju uvjeti natječaja, a osobito uvjeti koji se odnose na dokazivanje radnog 

iskustva na rukovodećim mjestima. Biti će potrebno traţi dodatnu dokumentacija, kako bi se 

na jasan i nedvojben način utvrdilo iskustvo prijavljenih kandidata na rukovodećim mjestima. 

Upravno viječe također smatra da bi u sljedećem natječaju trebalo provesti intervju sa 

kandidatima koji ispunjavaju uvijete natječaja. 

 

Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske 

županije 

 

 

Upravno viječe jednoglasno je donijelo odluku da se Antun Dukić, dipl.ing.graĊ, OIB: 

69304319761, Grofa Janka Draškovića 46, Slavonski Brod imenuje za  vršitelja duţnosti 

ravnatelja Ţupanijske uprave za ceste Brodsko-posavske ţupanije. Imenovani će obnašati 

duţnost do okončanja provedbe natječajnog postupka, odnosno donošenja Rješenja o 

imenovanju ravnatelja Ţupanijske uprave za ceste Brodsko-posavske ţupanije, a najduţe 

godinu dana sukladno Zakonu o ustanovama i Statutu Ţupanijske uprave za ceste Brodsko-

posavske ţupanije.    

 

 

Zapisnik vodila:                                                                     Predsjednik Upravnog vijeća: 

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

 

 

 

 


