
 Z A P I S N I K 

 

Sa 34. sjednice Upravnog vijeća Ţupanijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke 

ţupanije odrţane dana 27. prosinac 2018. godine u sjedištu Ţupanijske uprave za ceste  

Sisačko-moslavačke ţupanije, Sisak, Antuna  Cuvaja 16 , sa početkom u  10:00 sati. 

Sjednicu je s pozivom KLASA:021-01/18-01/01,URBROJ:2176-80-10-18-20 od 18. 12. 

2018. godine, sazvao predsjednik Upravnog vijeća Ţupanijske uprave za ceste Sisačko-

moslavačke ţupanije,  Miroslav Matić. 

 

Prisutni: 

MIROSLAV MATIĆ                                   - predsjednik Upravnog vijeća 

SLAVKO TEPAVAC                                  - član Upravnog vijeća 

IVICA ŠIPUŠ                                              -  član Upravnog vijeća 

IVICA ŠOŠTARIĆ                                      -  član Upravnog vijeća  

 

STIPO ŠAPINA                                          - ravnatelj                                       

ANITA MLINARIĆ             - voditelj organizacijske jedinice 

RATKO VUJIĆ              - predstavnik radnika izabran kao član  UV 

ispred ŢUC SMŢ 

TIHANA MIKULĈIĆ                               - zapisničar 

                

Predsjednik UV Miroslav Matić, pozdravio je sve prisutne, otvorio je sjednicu 

Upravnog vijeća i konstatirao da su prisutni svi članovi Upravnog vijeća. Predsjednik  

konstatira da postoji kvorum i da sve odluke koje budu donesene, smatrat će se 

pravovaljanim. 

Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje da su materijali za 34. sjednicu Upravnog vijeća 

zaprimili svi članovi na vrijeme i predlaţe sljedeći dnevni red koji daje na raspravu i 

usvajanje: 

 

 



DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika sa  33. sjednice Upravnog vijeća 

2. I. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu 

3. Prijedlog Plana nabave za 2019. godinu 

4. Izvješće o radu ravnatelja od 11-12/2018 godine 

5.  Razno 

 

Zaključak: Jednoglasno se usvaja dnevni red za 34. sjednicu Upravnog vijeća 

Ţupanijske uprave za ceste SMŢ.  

Ad. 1. 

Usvajanje zapisnika sa 33. sjednice Upravnog vijeća 

Na zapisnik sa 33. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi, pa ga predsjednik 

stavlja na glasovanje. 

Zaključak:  Zapisnik sa 33. sjednice Upravnog vijeća  jednoglasno je usvojen. 

 

Ad.2. 

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu 

Voditeljica OJ za ekonomske,financijske,opće i pravne poslove obrazloţila je I. izmjene 

i dopune Plana nabave za 2018. godinu 

Zaključak: Jednoglasno su usvojene I. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu 

koje će biti objavljene u EOJN RH i na web stranici Ţupanijske uprave za ceste SMŢ. 

 

Ad. 3. 

Prijedlog Plana nabave za 2019. godinu  

Voditeljica OJ za ekonomske,financijske,opće i pravne poslove obrazloţila je Prijedlog 

Plana nabave za 2019. godinu 

Zaključak: Jednoglasno je usvojen prijedlog Plana nabave za 2019. godinu koji će biti 

objavljen u EOJN RH i na web stranici Ţupanijske uprave za ceste SMŢ. 

 



 

Ad.4. 

Izvješće o radu ravnatelja od 11-12/2018 godine 

Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnatelju koji upoznaje članove Upravnog 

vijeća i ostale prisutne sa radom ove Uprave i aktualnostima u radu ove Uprave. 

Predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje ravnatelju na  izvješću i isto daje na glasanje. 

Zaključak: Jednoglasno je usvojeno Izvješće o radu ravnatelja od 11-12/2018. godine. 

 

Ad.5. 

Razno 

Predsjednik daje na raspravu točku Razno, ali  kako se nitko od prisutnih nije javio za 

riječ, predsjednik zaključuje ovu točku dnevnog reda. 

Predsjednik Upravnog vijeća zaključuje 34. sjednicu UV.  

 

Sjednica Upravnog vijeća tonski je snimljena. 

Sjednica završena u 10:35 sati. 

 

Zapisnik sastavila :                                                                 Predsjednik Upravnog vijeća: 

Tihana Mikulčić                                                                      Miroslav Matić 

___________________                                                            _________________________   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 021-01/18-01/01 
UR.BROJ: 2176-80-20-18-21 
U Sisku, 27.  prosinca 2018. godine 


