
Z A P I S N I K

Sa 33. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije
održane dana 19. studeni 2018. godine u sjedištu Županijske uprave za ceste  Sisačko-
moslavačke županije, Sisak, Antuna  Cuvaja 16 , sa početkom u  10:00 sati.

Sjednicu je s pozivom KLASA:021-01/18-01/01,URBROJ:2176-80-10-18-18 od 16. 11. 2018.
godine, sazvao predsjednik Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke
županije,  Miroslav Matić.

Prisutni:

MIROSLAV MATIĆ                   - predsjednik Upravnog vijeća

SLAVKO TEPAVAC                    - član Upravnog vijeća

IVICA ŠIPUŠ                              - član Upravnog vijeća

IVICA ŠOŠTARIĆ                    - član Upravnog vijeća

MARIO POSAVAC                                   - zamjenik ravnatelja

ANITA MLINARIĆ           - voditelj organizacijske jedinice

MARIJO PUŠIĆ                                         - voditelj organizacijske jedinice

RATKO VUJIĆ           - predstavnik radnika izabran kao član  UV

ispred ŽUC SMŽ

TIHANA MIKULČIĆ                       - 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 33. sjednicu Upravnog vijeća
zaprimili svi članovi na vrijeme i predlaže sljedeći dnevni red i isti daje na raspravu i usvajanje:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa  32. sjednice Upravnog vijeća

2. II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu



3. Prijedlog Financijskog plana za 2019. godinu i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu

4. Izvješće o radu ravnatelja od 10-11/2018 godine

5.  Razno

Zaključak: Jednoglasno se usvaja dnevni red za 33. sjednicu Upravnog vijeća Županijske
uprave za ceste SMŽ.

Ad. 1.

Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice Upravnog vijeća

Na zapisnik sa 32. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi, pa ga predsjednik stavlja na
glasovanje.

Zaključak:  Zapisnik sa 32. sjednice Upravnog vijeća  jednoglasno je usvojen.

Ad.2.

II izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu

Voditeljica OJ za ekonomske,financijske,opće i pravne poslove obrazložila je II izmjene i
dopune Financijskog plana za 2018. godinu

Zaključak: Jednoglasno su usvojene II izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu

Ad. 3.

Prijedlog Financijskog plana za 2019. godinu i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu

Zaključak: Jednoglasno je usvojen prijedlog Financijskog plana za 2019. godinu i projekcija
plana za 2020. i 2021. godinu

Ad.4.

Izvješće o radu ravnatelja od 10-11/2018 godine

Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ zamjeniku ravnatelja s obzirom na to da ravnatelj nije
prisutan. Zamjenik ravnatelja upoznaje članove Upravnog vijeća i ostale prisutne sa radom ove
Uprave kao i  aktualnostima koje su sada nastupile, a vezano za početak rada zimske službe.

Predsjednik upravnog vijeća zahvaljuje zamjeniku ravnatelja na  izvješću i isto daje na
glasanje.



Zaključak: Jednoglasno je usvojeno Izvješće o radu ravnatelja od 10-11/2018. godine.

Ad.5.

Razno

Predsjednik daje na raspravu točku Razno, ali se nitko od prisutnih nije javio za riječ tako da
predsjednik zaključuje ovu točku dnevnog reda.

Predsjednik Upravnog vijeća zaključuje 33. sjednicu UV.

Sjednica Upravnog vijeća tonski je snimljena.

Sjednica završena u 10:40 sati.

Zapisnik sastavila :                                                                 Predsjednik Upravnog vijeća:

Tihana Mikulčić Miroslav Matić

___________________                                                            _________________________

KLASA: 021-01/18-01/01
UR .BROJ: 2176-80-20-18-19
U Sisku, 19 studeni 2018. godine




