
REGIONALNI KOORDINATOR SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 

Rimska 28,  

44000 Sisak, 

- UPRAVNO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-01/18-01/01 

URBROJ: 2176-148-18-18 

Sisak, 5.9.2018. godine 

ZAPISNIK 

s 4. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke 

županije, održane 5.9.2018. godine s početkom u 8.00 sati.  

Nazočni članovi Upravnog vijeća: Višnja Jerman - predsjednica, Borislav Curić - član, 

Kristina Božić Čerkez - član 

Ostali nazočni: Magdalena Došlović - zapisničar, Tatjana Puškarić, Petar Šimunić 

 

Predsjednica Upravnog vijeća otvorila je 4. sjednicu Upravnog vijeća javne ustanove 

„Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije“ te utvrdila kvorum i predložila dnevni 

red. Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog, te je utvrđen sljedeći  

 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalni       

koordinator Sisačko-moslavačke županije“  

 2. Donošenje Programa rada javne ustanove „Regionalni koordinator Sisačko-

 moslavačke županije“ za razdoblje 1.8.2018. - 31.12.2018. godine 

 3. Donošenje Financijskog plana javne ustanove „Regionalni koordinator Sisačko-

 moslavačke županije“ za razdoblje 1.8.2018. - 31.12.2018. godine 

 4. Razno 

 

Ad 1) 

Zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalni koordinator Sisačko-

moslavačke županije“ jednoglasno je usvojen. 

 

Ad 2) 

Predsjednica Upravnog vijeća predstavila je i obrazložila Program rada javne ustanove 

„Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije“ za razdoblje 1.8.2018. - 31.12.2018. 

godine. Nakon predstavljanja, donošenje Programa rada javne ustanove „Regionalni 

koordinator Sisačko-moslavačke županije“ za razdoblje 1.8.2018. - 31.12.2018. godine 

stavljeno je na glasovanje te je Upravno vijeće jednoglasnom odlukom donijelo Programa 

rada javne ustanove „Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije“ za razdoblje 

1.8.2018. - 31.12.2018. godine.  

 

Ad 3)  

Predsjednica Upravnog vijeća predstavila je i obrazložila Financijski plan javne ustanove 

„Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije“ za razdoblje 1.8.2018. - 31.12.2018. 

godine, nakon čega je Financijski plan stavljen na glasovanje te je Upravno vijeće 



jednoglasnom odlukom donijelo Financijski plan javne ustanove „Regionalni koordinator 

Sisačko-moslavačke županije“ za razdoblje 1.8.2018. - 31.12.2018. godine. 

 

Ad 4) 

Predsjednica Upravnog vijeća predstavila je novog člana Upravnog vijeća, gđu. Kristinu 

Božić Čerkez, imenovanu s danom 30.8.2018. godine ispred djelatnika Javne ustanove 

„Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije“. 

S obzirom da više nije bilo pitanja, predsjednica Upravnog vijeća zaključila je sjednicu u 8:30 

sati. 

 

U Sisku, 5.9.2018. godine 

 

          Zapisničar:                PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

              Višnja Jerman 

 


