
ŽIVOTOPIS – STIPO ŠAPINA

Rođen sam 19. travnja 1962. godine u Bosanskom Šamcu od
majke Mare i oca Ive.

Završio sam srednju ekonomsku školu i višu trgovinsku školu
1985. godine i stekao sam zvanje ekonomist – organizator
prodaje.

Nakon završetka više škole odmah sam počeo raditi u R.O.
„MEBOŠ“ Bosanski Šamac na poslovima komercijale
(nabava,prodaja) sve do 1989. godine. 10. veljače 1989. godine
izabran sam za Voditelja komercijale u poduzeću „UŽARIJA“ d.d.
Bosanski Šamac gdje sam radio do okupacije Bosanskog Šamca
17. travnja 1992. godine.

Od 17. 04. 1992. - 17. 05. 1997. godine bio sam u postrojbama Hrvatske vojske -  HV i Hrvatskom
vijeću obrane - HVO na raznim dužnostima i zadaćama. Nositelj sam spomenice Domovinskog rata
1990. - 1992. godine i dodjeljen mi je čin natporučnika.

1997. godine preselio sam se sa obitelji na područje općine Donji Kukuruzari gdje sam preuzeo
obnašanje dužnosti  načelnika općine Donji Kukuruzari i to 3 mandata neprekidno od 1997. -2009.
(12 godina).

Od 2009. do 2013. godine radio sam u poduzeću Komunalac d.o.o. Petrinja na poslovima Voditelja
komercijale.

2013. godine ponovno sam izabran za načelnika općine Donji Kukuruzari gdje sam dužnost načelnika
obnašao  profesionalno do  01. kolovoza 2015. godine, a od  01. kolovoza dužnost načelnika obavljao
sam volonterski. Od lipnja 2017. godine izabran sam za predsjednika Općinskog vijeća općine Donji
Kukuruzari.

01. kolovoza 2015. godine postavljen sam za vršitelja dužnosti ravnatelja Županijske uprave za ceste
Sisačko-moslavačke županije, a 21. sprnja 2016. godine izabran sam i imenovan ravnateljem
Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije.

Od 08. prosinca 2017. godine prisegnuo sam i  postao sam zastupnik u Hrvatskom saboru RH. U
Hrvatskom saboru obnašam i dužnosti člana Odbora za pomorstvo,promet i infrastrukturu i člana
Odbora za izbor,imenovanja i upravne poslove.

Predsjednik sam Upravnog vijeća Lučke uprave Sisak, član sam Nadzornog odbora nogometnog
saveza SMŽ i delegat Hrvatskog nogometnog saveza.

Član sam Upravnog odbora KUD-a „Donji Kukuruzari“ i dopredsjednik sam Zajednice povratnika i
useljenika Republike Hrvatske.

Oženjen sam i otac četvero djece.






