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Osijek, 05.05.2022. godine 
 

 

ZAPISNIK 
sa 10. sjednice Upravnog vijeća Uprave za ceste  

Osječko-baranjske županije  
 

Temeljem članka 12a. Stavak 3. Odluke o osnivanju Uprave za ceste Osječko-baranjske 
županije ( Županijski glasnik broj 2/97. i 2/05. ) i članka 21a. Stavak 3. Statuta Uprave za 
ceste Osječko - baranjske županije od 16. lipnja 1997. godine, 22. veljače 2001. godine i 16. 
ožujka 2005. godine, Predsjednik Upravnog vijeća Dražen Trcović sazvao je 10. sjednicu 
Upravnog vijeća. 
 

Na 10. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 05. svibnja 2022. godine sudjelovali su sljedeći 
članovi Upravnog vijeća: 

1. Dražen Trcović - predstavnik županije – predsjednik 
2. Jurica Tolj  - predstavnik županije – član 
3. Marija Mišura  - predstavnik županije – član  
4. Marina Vujčić - predstavnik županije – član 
5. Hrvoje Pintarić - predstavnik Uprave za ceste. 

 
Predsjednik Upravnog vijeća predložio je sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća, 
2. Prijedlog povećanja/izmjene ugovorenih cijena za redovito održavanje i zaštitu 

županijskih i lokalnih cesta za 2022. godinu, 
3. Razno. 

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

TOČKA 1. 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća 
 
Predsjednik Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko – baranjske županije gosp. Dražen 
Trcović otvorio je 1. točku te pozvao članove upravnog vijeća raspravu. Raspravi ne nitko nije 
uključio te se pristupilo glasovanju. 
 
ZAKLJUČAK 
Jednoglasno se usvaja Zapisnik sa 9. sjednice Upravnog vijeća. 
 



TOČKA 2. 
 

2. Prijedlog povećanja/izmjene ugovorenih cijena za redovito održavanje i zaštitu 
županijskih i lokalnih cesta za 2022. godinu, 

 
Predsjednik Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko – baranjske županije gosp. Dražen 
Trcović otvorio je 2. točku te pozvao Ravnateljicu Uprave za ceste Osječko-baranjske županije 
gđu. Lejlu Ševo da upozna članove sa navedenom točkom koja nadalje navodi da je od strane 
Cestinga d.o.o., Osijek došao Prijedlog povećanja/izmjene ugovorenih cijena za redovito 
održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta za 2022. godinu budući da je još u 2020. godini 
došlo do poremećaja na tržištu zbog COVIDA 19, a u ovoj godini i do rata u Ukrajini što je 
rezultiralo porastom cijena građevinskih materijala i proizvoda te im otežano izvršenje ugovora 
o javnoj nabavi. Kako je nastavno na navedenu problematiku, a temeljem članka 627.  Zakona 
o obveznim odnosima, donesen i Zaključak Vlade RH 30.09.2021. godine kojim se pozivaju 
javni naručitelji da razmotre izmjene ugovora javnoj nabavi kako bi se utvrdile stavke na koje 
je promjena cijena utjecala za više od 10%. Mogućnost, načine i uvjete izmjene ugovora o 
javnoj nabavi predviđa i Zakon o javnoj nabavi. Cesting d.o.o. slijedom prethodno navedenog, 
a sukladno članku 24. Zakona o obveznim odnosima, predlaže ugovaranje klizne skale  prema 
kojoj će se urediti izmjena cijene temeljena na objektivnim podacima koje objavljuje Državni 
zavod za statistiku.  Nakon obrazlaganja točke, pristupilo se raspravi i glasovanju.   
 
ZAKLJUČAK 
Jednoglasno se usvaja Prijedlog povećanja/izmjene ugovorenih cijena za redovito održavanje 
i zaštitu županijskih i lokalnih cesta za 2022. godinu. 
 
 
TOČKA 3. 
 

3. Razno 
 
Predsjednik Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko – baranjske županije gosp. Dražen 
Trcović otvorio je 3. točku te pozvao članove upravnog vijeća na raspravu te iznošenje 
prijedloga, nakon održane rasprave pristupilo se glasanju. 
 
ZAKLJUČAK 
Jednoglasno se usvaja posljednja točka razno. 
 
 
Predsjednik Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko-baranjske gosp. Dražen Trcović 
konstatirao je da je točka sjednice usvojena jednoglasno te zaključio sjednicu 14:15 sati. 
 

 
Predsjednik 
Upravnog vijeća 

 
                                                                                             ________________________ 
                                                                                             Dražen Trcović,  dipl.ing.građ. 

 

 


