
 

UPRAVNO VIJEĆE 
 
KLASA: 340-09/21-01/17 
URBROJ: 2158-01/21- 2811/5                                                                 
Osijek, 19.10.2021. godine 
 

ZAPISNIK 
sa 2. 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 2. sjednicu 
Upravnog vijeća. 
 

Na 2. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 19. listopada 2021. 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. Hrvoje Pintarić - predstavnik Uprave za ceste. 

 
Gosp. Marina Kostenko se ispričala zbog odsutnosti radi službenog puta, ali se mailom 
očitovala da je suglasna sa svim točkama dnevnog reda. 
 

Predsjednik Upravnog vijeća predložio je slijedeći dnevni red: 

1. Prijedlog izmjene Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije 
za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu 

2. Prijedlog izmjena Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na 
području Osječko-baranjske županije u 2021. godini 

3. Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2022. 
godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu 

4. Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području 
Osječko- baranjske županije u 2022. godini 

5. Izvješće  o stanju i  problematici  građenja  i održavanja  županijskih i  lokalnih 
cesta  na području Osječko-baranjske županije 

6. Prijedlog  mirnog  rješenja  spora  sa  Hrvatskim  autocestama  u  svezi  naknade  
troškova sanacije oštećenja na dijelu županijske ceste ŽC 4061 i lokalne ceste LC 
44055 

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno. 



TOČKA 1. 
 

1. Prijedlog izmjene Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 
2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu 

 
Predsjednik Upravnog – vijeća Uprave za ceste Osječko – baranjske gosp. Dražen Trcović 
otvorio je 1. točku te pozvao Ravnatelja Uprave za ceste Osječko – baranjske županije gosp. 
Tihomir Glavaš da upozna članove sa navedenom točkom. 
 
Ravnatelj Uprave za ceste Osječko – baranjske županije gosp. Tihomir Glavaš upoznao je 
članove Upravnog vijeća sa prijedlogom izmjene Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-
baranjske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu., te je konstatirao 
kako ćemo ostvariti veće prihode nego je planirano i veća količina neutrošenih sredstava iz 
prošle godine, te se prijedlogom izmjene plana raspoređuju više ostvareni prihod na programe 
radova redovitog održavanja te radove građenja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta. 
 
ZAKLJUČAK 
Jednoglasno se usvaja prijedlog izmjene Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-
baranjske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu. 
 
 
TOČKA 2. 
 

2. Prijedlog izmjena Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na 
području Osječko-baranjske županije u 2021. godini 

 
Predsjednik Upravnog – vijeća Uprave za ceste Osječko – baranjske gosp. Dražen Trcović 
otvorio je 2. točku te pozvao Ravnatelja Uprave za ceste Osječko – baranjske županije gosp. 
Tihomir Glavaš da upozna članove sa navedenom točkom. 
 
Ravnatelj Uprave za ceste Osječko – baranjske županije gosp. Tihomir Glavaš upoznao je 
članove Upravnog vijeća sa prijedlogom izmjena Plana građenja i održavanja županijskih i 
lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini., te je konstatirao kako  
je predloženom izmjenom raspoređeno nešto veća raspoloživa financijska sredstva na: 
- program redovitog održavanje u opsegu kojim ćemo nastojati osigurati minimum radova 
redovitog održavanja propisanih zakonima i pravilnikom o održavanju, 
- program građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta na način da se poveća obim 
radova na svim već planiranim dionicama iz osnovnog plana. 

 
U programu izvanrednog održavanja nije planirano povećanje sredstava, ali zbog povoljnijih 
cijena koje smo dobili u javnoj nabavi povećan je broj dionica koje će biti sanirane. 
 
 
ZAKLJUČAK 
Jednoglasno se usvaja prijedlog izmjena Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih 
cesta na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini. 
 
 
 
 



TOČKA 3. 
 

3. Prijedlog 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 gosp. Dražen Trcović 
otvorio je 3. točku te pozvao Ravnatelja Uprave za ceste Osječko – baranjske županije gosp. 
Tihomir Glavaš da upozna članove sa navedenom točkom. 
 
Ravnatelj Uprave za ceste Osječko – baranjske županije gosp. Tihomir Glavaš upoznao je 
članove Upravnog vijeća sa prijedlogom Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-
baranjske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu. 
Financijski plan za 2022. godinu planiran je slično kao i osnovni plan za 2021. godinu po svim 
programima koje provodimo, a predvidivim povećanjem prihoda iz godišnje naknade za 
uporabu javnih cesta uglavnom povećavamo program građenja i rekonstrukcije županijskih i 
lokalnih cesta. 
 
 
ZAKLJUČAK 
Jednoglasno se usvaja Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije 
za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu. 
 
 
TOČKA 4. 
 

4. Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području 
Osječko- baranjske županije u 2022. godini 

 
Predsjednik Upravnog – vijeća Uprave za ceste Osječko – baranjske gosp. Dražen Trcović 
otvorio je 4. točku te pozvao Ravnatelja Uprave za ceste Osječko – baranjske županije gosp. 
Tihomir Glavaš da upozna članove sa navedenom točkom. 
 
Ravnatelj Uprave za ceste Osječko – baranjske županije gosp. Tihomir Glavaš upoznao je 
članove Upravnog vijeća sa prijedlogom Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih 
cesta na području Osječko- baranjske županije u 2022. godini., te je naglasio kako se  
pokušalo rasporediti raspoloživa, ali nedovoljna financijska sredstva kao i dosadašnjih godina 
uvažavajući specifičnost problematike naše cestovne mreže županijskih i lokalnih cesta kako 
bi mogli osigurati: 
- redovito održavanje u smanjenom opsegu kojim ćemo nastojati osigurati minimum radova 
redovnog održavanja propisanih zakonima i pravilnikom o održavanju, 
- smanjeni nastavak sanacije ugroženih dionica cesta kroz radove izvanrednog održavanja u 
obimu koji je trenutno moguć obzirom na raspoloživa financijska sredstva, 
- nastavak ( modernizacije ) rekonstrukcije dionica županijskih i lokalnih cesta u smanjenom 
obimu sa preostalim raspoloživim vlastitim sredstvima. 
 
ZAKLJUČAK 
Jednoglasno se usvaja Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na 
području Osječko-baranjske županije u 2022. godini. 
 
 



TOČKA 5. 
 

5. Izvješće  o stanju i  problematici  građenja  i održavanja  županijskih i  lokalnih 
cesta  na području Osječko-baranjske županije 

 
Predsjednik Upravnog – vijeća Uprave za ceste Osječko – baranjske gosp. Dražen Trcović 
otvorio je 5. točku te pozvao Ravnatelja Uprave za ceste Osječko – baranjske županije gosp. 
Tihomir Glavaš da upozna članove sa navedenom točkom. 
 
Ravnatelj Uprave za ceste Osječko – baranjske županije gosp. Tihomir Glavaš upoznao je 
članove Upravnog vijeća sa izvješćem o s tanju i  problematici  građenja  i održavanja  
županijskih i  lokalnih cesta  na području Osječko-baranjske županije koje sadrži aktualne 
podatke o mreži županijskih i lokalnih cesta u našoj županiji.. 
 
 
ZAKLJUČAK 
Jednoglasno se usvaja Izvješće  o stanju i  problematici  građenja  i održavanja  županijskih 
i  lokalnih cesta  na području Osječko-baranjske županije. 
 
 

TOČKA 6. 
 

6. Prijedlog  mirnog  rješenja  spora  sa  Hrvatskim  autocestama  u  svezi  naknade  
troškova sanacije oštećenja na dijelu županijske ceste ŽC 4061 i lokalne ceste LC 
44055 

 

Predsjednik Upravnog – vijeća Uprave za ceste Osječko – baranjske gosp. Dražen Trcović 
otvorio je 6. točku te pozvao Ravnatelja Uprave za ceste Osječko – baranjske županije gosp. 
Tihomir Glavaš da upozna članove sa navedenom točkom. 
 
Ravnatelj Uprave za ceste Osječko–baranjske županije gosp. Tihomir Glavaš upoznao je 
članove Upravnog vijeća sa činjenicama vezanim uz spor koji se vodi na Trgovačkom sudu u 
Osijeku protiv Hrvatskih autocesta kao investitora i Osijek-koteksa kao izvoditelja radova na 
trasi autoceste, koji su zbog izvođenja radova preusmjerili promet sa državne ceste DC 34 na 
dio županijske ceste ŽC 4061 u naselju Petrijevci i dio lokalne ceste LC 44055 i time 
uzrokovali velika oštećenja na obje dionice, te prijedlogom  Hrvatskih autocesta o mirnom  
rješenju  spora  u  svezi  naknade  troškova sanacije oštećenja na dijelu županijske ceste ŽC 
4061 i lokalne ceste LC 44055.. 
Ravnatelj smatra neprihvatljivom ponudu Hrvatskih autocesta kojom predlažu da im se 
oproste zatezne kamate u cijelosti, a prihvatljiv je ostali dio ponude da se nadoknade svi 
troškovi sanacije i svi troškovi sudskog postupka. Ravnatelj upoznaje članove Upravnog 
vijeća sa činjenicom da radovi sanacije koji su izvedeni 2017. godine u ovom trenutku vrijede 
cca. 600.000,00 kuna više nego 2017. godine te bi to trebao biti minimum koji se treba 
osigurati u pregovorima sa Hrvatskim autocestama. 
Nakon rasprave svi članovi Upravnog vijeća smatraju da je bolje spor riješiti mirnim putem i 
ne ulaziti u daljnji postupak na sudu koji sa sobom nosi za svaku raspravu velike troškove, a 
konačna odluka suda je uvijek neizvjesna. U raspravi je iskristaliziran prijedlog da se 
Hrvatskim autocestama uputi protuprijedlog u kojem ćemo navesti želju za mirnim rješenjem 



spora i predložiti umanjenje naše potražnje zateznih kamata za 10%. 
 
ZAKLJUČAK 
Jednoglasno se usvaja Prijedlog  mirnog  rješenja  spora  sa  Hrvatskim  autocestama  u  svezi  
naknade  troškova sanacije oštećenja na dijelu županijske ceste ŽC 4061 i lokalne ceste LC 
44055. 
 
Predsjednik Upravnog – vijeća Uprave za ceste Osječko – baranjske gosp. Dražen Trcović 
konstatirao je da su sve točke sjednice usvoje jednoglasno te zaključio sjednicu 9:05h. 
 

 
Predsjednik 
Upravnog vijeća 

 
                                                                                             ________________________ 
                                                                                             Dražen Trcović,  dipl.ing.građ. 

 

 


