
 

UPRAVNO VIJEĆE 
 
KLASA: 340-09/22-01/06 
URBROJ: 2158-144-22-05-                                                                  
Osijek, 23.08.2022. godine 
 

 

ZAPISNIK 
sa 11. 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 11. sjednicu 
Upravnog vijeća. 
 

Na 11. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 23. kolovoza 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. 
 

Ostali prisutni: ravnateljica Lejla Ševo 
 
Predsjednik Upravnog vijeća predložio je sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća, 
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Uprave za ceste Osječko-

baranjske županije za razdoblje 01.01.2022. – 30.06.2022. godine, 
3. Prijedlog izmjene plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na 

području Osječko-baranjske županije u 2022. godini, 
4. Prijedlog izmjene financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 

2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu, 
5. Pravilnik o radu Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko-baranjske županije, 
6. Razno. 

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

 

 

 

 



TOČKA 1. 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća 
 
Predsjednik Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko – baranjske županije gosp. Dražen 
Trcović otvorio je 1. točku te pozvao članove Upravnog vijeća na raspravu. U raspravu se nitko 
nije uključio te se pristupilo glasovanju. 
 
ZAKLJUČAK 
Jednoglasno se usvaja Zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća. 
 
TOČKA 2. 
 

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske 
županije za razdoblje 01.01.2022. – 30.06.2022. godine 
 

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.  
 
Nakon obrazlaganja točke, pristupilo se raspravi i glasovanju.   
 
ZAKLJUČAK 
Jednoglasno se usvaja Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Uprave za ceste 
Osječko-baranjske županije za razdoblje 01.01.2022. – 30.06.2022. godine. 
 
TOČKA 3. 
 

3. Prijedlog izmjene plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području 
Osječko-baranjske županije u 2022. godini 
 

Predsjednik Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko – baranjske županije gosp. Dražen 
Trcović otvorio je 3. točku te pozvao ravnateljicu Uprave za ceste Osječko-baranjske županije 
gđu. Lejlu Ševo da upozna članove sa navedenom točkom.  
 
Ravnateljica Uprave za ceste Osječko-baranjske županije gđu. Lejla Ševo obrazložila je 
navedenu točku te navodi kako predloženom izmjenom plana građenja i održavanja županijskih 
i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije uvažavajući specifičnost problematike 
naše cestovne mreže pokušali smo rasporediti nešto veća raspoloživa financijska sredstva, kako 
bi mogli osigurati redovito održavanje, nastavak sanacije i nastavak rekonstrukcije županijskih 
i lokalnih cesta.  
 
Nakon obrazlaganja točke, pristupilo se raspravi i glasovanju.   
 
ZAKLJUČAK 
Jednoglasno se usvaja Prijedlog izmjene plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta 
na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini. 
 
TOČKA 4. 
 

4. Prijedlog izmjene financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 
2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu 
 



Predsjednik Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko – baranjske županije gosp. Dražen 
Trcović otvorio je 4. točku te pozvao ravnateljicu Uprave za ceste Osječko-baranjske županije 
gđu. Lejlu Ševo da upozna članove sa navedenom točkom. 
 
Ravnateljica Uprave za ceste Osječko-baranjske županije gđu. Lejla Ševo obrazložila je kako 
je do prijedloga izmjene financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 
2022. godinu došlo zbog povećanja iznosa za programe radova redovitog održavanja za 
1.500.000,00 kuna, za program izvanrednog održavanja za 900.000,00 kn, te program građenja 
za 8.000.000,00 kn. Izmjene financijskog plana odnosno povećanje sredstava planira se još i na 
stavkama prijenosa sredstava Gradu Osijeku u iznosu od 90.000,00 kn, te rashodima Uprave za 
ceste Osječko-baranjske županije za 81.015,00 kn.  
 
Nakon obrazlaganja točke, pristupilo se raspravi i glasovanju.   
 
ZAKLJUČAK 
Jednoglasno se usvaja Prijedlog izmjene financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske 
županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu. 
 
TOČKA 5. 
 

5. Pravilnik o radu Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko-baranjske županije, 
 

Predsjednik Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko – baranjske županije gosp. Dražen 
Trcović otvorio je 5. točku te pozvao članove upravnog vijeća raspravu. U raspravu se nitko 
nije uključio te se pristupilo glasovanju. 
 
ZAKLJUČAK 
Jednoglasno se usvaja Pravilnik o radu Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko-baranjske 
županije. 
 
 
TOČKA 6. 
 

6. Razno 
 
Predsjednik Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko – baranjske županije gosp. Dražen 
Trcović otvorio je 6. točku te pozvao članove upravnog vijeća raspravu. U raspravu se nitko 
nije uključio. 
 
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 08:20 sati. 
 

 
Predsjednik 
Upravnog vijeća 

 
                                                                                             ________________________ 
                                                                                             Dražen Trcović,  dipl.ing.građ. 


	2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za razdoblje 01.01.2022. – 30.06.2022. godine,

