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Osijek, 16.12.2021. godine 
 

 

ZAPISNIK 
sa 5. 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 5. sjednicu 
Upravnog vijeća. 
 

Na 5. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 16. prosinca 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. Marina Vujčić  - predstavnik županije – član 
5. Hrvoje Pintarić - predstavnik Uprave za ceste. 

 
Predsjednik Upravnog vijeća predložio je sljedeći dnevni red: 

1. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za ravnatelja Uprave za ceste Osječko-
baranjske županije sa tekstom natječaja  

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

TOČKA 1. 
 

1. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za ravnatelja Uprave za ceste Osječko-
baranjske županije sa tekstom natječaja  

 
Predsjednik Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko – baranjske županije gosp. Dražen 
Trcović otvorio je 1. točku te pozvao v.d. ravnatelja Uprave za ceste Osječko-baranjske 
županije gđu. Lejlu Ševo da upozna članove sa navedenom točkom. 
 



V.d. ravnatelja Uprave za ceste Osječko-baranjske županije gđa. Lejla Ševo upoznala je 
članove Upravnog vijeća sa prijedlogom Zaključka o raspisivanju natječaja za ravnatelja 
Uprave za ceste Osječko-baranjske županije sa tekstom natječaja kao i sa zakonskom obvezom 
o raspisivanju istoga u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja.  
 
ZAKLJUČAK 
Jednoglasno se usvaja prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za ravnatelja Uprave za 
ceste Osječko-baranjske županije sa tekstom natječaja. 
 
 
 
Predsjednik Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko-baranjske gosp. Dražen Trcović 
konstatirao je da je točka sjednice usvojena jednoglasno te zaključio sjednicu 8:10 sati. 
 

 
Predsjednik 
Upravnog vijeća 

 
                                                                                             ________________________ 
                                                                                             Dražen Trcović,  dipl.ing.građ. 

 

 


