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Osijek, 08.11.2021. godine 
 

 
ZAPISNIK 

sa 4. sjednice Upravnog vijeća Uprave za ceste  
Osječko-baranjske županije  

 

 
Temeljem članka 12 a. stavak 3. Odluke o osnivanju Uprave za ceste Osječko-baranjske 
županije ( Županijski glasnik broj 2/97. i 2/05. ) i članka 21 a. 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 4. sjednicu 
Upravnog vijeća. 
 

Na 4. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 08. studenog 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 Vujčić se ispričala zbog odsutnosti budući da je pozitivna na COVID-19, ali se 
mailom očitovala da je suglasna sa svim točkama dnevnog reda. 
 

Predsjednik Upravnog vijeća predložio je sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje Zapisnika sa 2. i 3. (elektroničke) sjednice Upravnog vijeća 
2. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti ravnatelja Uprave za ceste Osječko-

baranjske županije 
3. Prijedlog odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Uprave za ceste Osječko-

baranjske županije 
 
Dnevni red je usvojen jednoglasno. 
 

TOČKA 1. Usvajanje Zapisnika sa 2. i 3. (elektroničke) sjednice Upravnog vijeća 
 
Zapisnici  sa 2. i 3. (elektroničke) sjednice Upravnog vijeća jednoglasno se usvajaju. 
 
 



TOČKA 2. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti ravnatelja Uprave za ceste Osječko-
baranjske županije 
 

Ravnatelj Uprave za ceste Osječko-baranjske županije gosp. Tihomir Glavaš obratio se 
Upravnom vijeću sa zahtjevom za razrješenje dužnosti ravnatelja prije isteka mandata na koji 
je imenovan zbog privatnih razloga. Temeljem postojećeg ugovora o radu ravnatelju će se po 
prestanku važenja istog ponuditi drugi odgovarajući poslovi. 
 
 Upravno vijeće upoznato je sa odredbama Zakona o ustanovama i Statuta Uprave za 
ceste Osječko-baranjske županije temeljem kojih je dužno Skupštini županije dostaviti 
prijedlog odluke o razrješenju ravnatelja i prijedlog odluke o imenovanju vršitelja dužnosti, te 
je dužno raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti 
ravnatelja.  
 

Upravno vijeće jednoglasno (5 glasova ZA) donosi sljedeći  
 

ZAKLJUČAK 
 

1. Prihvaća se prijedlog odluke o razrješenju dužnosti ravnatelja Uprave za ceste gosp. 
Tihomira Glavaša. 

2. Prijedlog iz točke 1.  proslijediti će se Skupštini županije na razmatranje i usvajanje. 
 
TOČKA 3. Prijedlog odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Uprave za ceste 
Osječko-baranjske županije 
  
 Predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog da se kao v.d. ravnatelja ustanove imenuje 
Lejla Ševo, dipl.iur. Na radnom mjestu više suradnice za imovinsko-pravne poslove u Upravi 
za ceste Osječko-baranjske županije nalazi se od 2018. godine. Lejla Ševo ispunjava uvjete 
potrebne za imenovanje v.d.-a ravnatelja te se svojim dosadašnjim radom iskazala kao vrijedna 
i odgovorna radnica. Upoznata je s radom Uprave za ceste Osječko-baranjske županije koju po 
punomoći  zastupa u sporovima pred sudovima i ostalim upravnim tijelima, provodi postupke 
javne nabave za izvođenje svih radova na županijskim i lokalnim cestama, provodi postupke 
jednostavne nabave, brine o ispravnosti i zakonitosti svih općih akata, sudjeluje u rješavanju 
imovinsko pravnih odnosa, obavlja poslove u svezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa 
djelatnika, sudjeluje u izradi ugovora, u odlučivanju o korištenju cestovnog zemljišta i 
obavljanju pratećih djelatnosti na županijskim i lokalnim cestama, te obavlja i druge poslove u 
skladu s propisima i po nalogu ravnatelja. Sve zadatke uspješno je izvršila te iskazala stručnost 
i organizacijske sposobnosti.  
 
 Drugih prijedloga za v.d. ravnatelja nije bilo. Stavlja se na glasanje prijedlog da se za 
v.d. ravnatelja imenuje Lejla Ševo. 
 

Upravno vijeće jednoglasno (5 glasova ZA) donosi sljedeći  
 

ZAKLJUČAK 
 
        1.   Prihvaća se prijedlog odluke o imenovanju Lejle Ševo za vršiteljicu dužnosti ravnatelja.   

2. Prijedlog iz točke 1.  proslijediti će se Skupštini županije na razmatranje i usvajanje. 
 



Predsjednik Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko-baranjske gosp. Dražen Trcović 
konstatirao je da su sve točke sjednice usvojene jednoglasno te zaključio sjednicu u 08:15 h. 
 
 

Predsjednik 
Upravnog vijeća 

 
                                                                                              ________________________ 
                                                                                              Dražen Trcović,  dipl.ing.građ. 

 

 

 


