
SKRAĆENI ZAPISNIK 
 

sa 6. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije 
održane 24.07.2019. godine u prostorijama Županijske uprave za ceste Gospić, Smiljanska 41,  
s početkom u 09,00 sati. 
 

Prisutni članovi: 

1. Ernest Petry – predsjednik, 
2. Zlatko Cvitković-član, 
3. Miljenko Petrlić-član, 
4. Ivan Bižanović-član, 
5. Nada Babić-članica. 

 

    Osim članova Upravnog vijeća sjednici je nazočan  Luka Matijević, ravnatelj  
Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije, Ivana Milković, struč. spec.oec, odjel 
financija i  Antonija Pavelić zapisničar. 

    Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Ernest Petry, pozdravio nazočne, 
konstatirao da su 6. sjednici Upravnog vijeća nazočni svi članovi, te da se mogu donositi 
pravovaljane odluke pa je predložio slijedeći:    

 

                                                       DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika sa (5.) sjednice Upravnog vijeća. 
2. Donošenje Izvješća o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.2019. do 

31.03.2019. godine Županijske uprave za ceste.  
3. Donošenje Polugodišnjeg financijskog izvještaja za razdoblje od 01.01.2019. do 

30.06.2019. godine. 
4. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 

01.01.2019. do 30.06.2019. godine. 
5.  Razno. 

Uslijedilo je izjašnjavanje, nakon čega je jednoglasno usvojen predloženi dnevni red. 

Ad.1.      
Pod ovom točkom dnevnog reda, članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose 

Zaključak 
       Usvaja se  zapisnik sa  5. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste  održane 
23.09.2019. godine. 
       Original zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste nalazi se u 
prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.    
          

Ad.2.   
Pod ovom točkom dnevnog reda, članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose 

Zaključak 
       Donosi se Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2019. do 
31.03.2019. godine Županijske uprave za ceste.  
       



      Original Izvješća o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2019. do 
31.03.2019. godine Županijske uprave za ceste, kao i zaključak o donošenju, nalazi se u 
prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
       

Ad.3.    
Pod ovom točkom dnevnog reda, članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose 

Zaključak 
      Donosi se Polugodišnji financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. 
godine Županijske uprave za ceste.    
     Original Polugodišnjeg financijskog izvještaja za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. 
godine Županijske uprave za ceste, kao i zaključak o donošenju, nalazi se u prilogu zapisnika 
i čini njegov sastavni dio. 
              
Ad.4.    
Pod ovom točkom dnevnog reda, članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose 

Zaključak 
      Donosi se Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 
01.01.2019. do 30.06.2019. godine Županijske uprave za ceste.    
     Original Polugodišnjeg izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2019. 
do 30.06.2019. godine Županijske uprave za ceste, kao i zaključak o donošenju, nalazi se u 
prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
           

Ad.5.    
      Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 
 
 

Time je iscrpljen dnevni red pa je Predsjednik Upravnog vijeća zaključio sjednicu u 09,40 
sati. 

Klasa:023-01/18-01/02 
Ur.br.:2125/11-09/19-43 
Gospić, 24.07.2019. godine. 
 

                  ZAPISNIČAR 

Antonija Pavelić, ing.prom.,v.r.                        

 

                                PREDSJEDNIK  
                    UPRAVNOG VIJEĆA 
      ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE 

                 
          Ernest Petry, dipl.iur.,v.r. 

 


