
 
UPRAVNO VIJEĆE 
 
KLASA: 340-09/22-01-01 
URBROJ: 2158-05-22-129 
Osijek, 13.01.2022. godine 
 
 

ZAPISNIK SA  6. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA UPRAVE ZA CESTE 
 OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U MANDATU 2021 / 2025 

 
 
Temeljem članka 12 a. stavka 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 15. ožujka 2005. godine, Predsjednik 
Upravnog vijeća Dražen Trcović  sazvao je    
 
                                                           6. sjednicu Upravnog vijeća 
 
U četvrtak, 13.01.2022. godine u 07:30 sati u prostorijama Uprave za ceste osječko-baranjske županije 
u Osijek, Vijenac I. Meštrovića 14 e sastalo se Upravno vijeće Uprave za ceste u sastavu: 

 
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 4. i 5. sjednice Upravnog vijeća 
2. Razmatranje pristiglih prijava na raspisani natječaj za ravnatelja/icu Uprave za ceste Osječko-

baranjske županije. 
 
Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
TOČKA 1. 
 
Zapisnik sa 4. i 5. sjednice Upravnog vijeća je jednoglasno usvojen. 
 
TOČKA 2. 
 
Temeljem Zaključka o raspisivanju natječaja za ravnatelja Uprave za ceste Osječko-baranjske županije 
usvojenog na 5. sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. prosinca 2021. godine,  na mrežnim stranicama 
Uprave za ceste Osječko-baranjske županije i na oglasnim stranicama Narodnih novina (NN 141/21.) 
od 22. prosinca 2021. godine objavljen je Natječaj za imenovanje ravnatelja Uprave za ceste Osječko-
baranjske županije. 
 
Do roka za podnošenje prijave na natječaj za ravnatelja Uprave za ceste Osječko-baranjske županije s 
potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, koji je bio otvoren osam dana od dana 
objavljivanja, prispjele su tri prijave: 
 
 



 
 

1. prijava na natječaj zaprimljena je dana 29.12.2021. godine pod urudžbenim brojem 3535. 
Prijavu za natječaj podnio je Tomislav Zorić, dipl. ing. građ.. 

 
Dostavljena je sva tražena dokumentacija sukladno uvjetima natječaja: 

- Prijavu za javni natječaj 
- Životopis u Europass-u 
- Presliku važeće osobne iskaznice  
- Dokaz o stručnoj spremi  
- Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 
- Uvjerenje da se vodi kazneni postupak 

Osim navedenog dostavljena je sljedeća dokumentacija: 
- Obrazloženje povodom uvjerenja o vođenju kaznenog postupka 
- Izvadak iz zakona  

 
Pregledom prijave utvrđeni su sljedeći nedostaci: 

Navedeni kandidat nije dostavio uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak. 

Upravno vijeće utvrđuje da kandidat nema urednu prijavu na predmetni javni natječaj te se stoga niti ne 
smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. 

 
Obrazloženje: 
 

Upravno vijeće Uprave za ceste Osječko-baranjske županije raspisalo je Javni natječaj za 
imenovanje ravnatelja/ice Uprave za ceste Osječko-baranjske županije koji je objavljen u ''Narodnim 
novinama'' broj 141/21. od 22. prosinca 2021. godine. Navedenim je propisano da su svi kandidati 
obvezi priložiti vlastoručno potpisanoj prijavi, uz ostalu nabrojanu dokumentaciju, presliku uvjerenja 
nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). 
  

Kandidat je u prijavi povodom Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Uprave za ceste 
Osječko-baranjske županije dostavio uvjerenje Općinskog suda u Osijeku od 28. prosinca 2021. godine 
da se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti 
odnosno da postoji potvrđena optužnica za kaznena djela iz članka 222. i članka 215/2 Kaznenog zakona 
odnosno za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i 
imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Uz navedeno uvjerenje dostavljeno je obrazloženje istoga 
kandidata u kojemu navodi ''predajem uvjerenje iz kojeg se vidi da se protiv mene vodi kazneni postupak 
KD protiv opće sigurnosti, a koje kazneno djelo nije zapreka za prijem u službu u smislu članka 15. 
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. (izvadak iz 
zakona u privitku)''. Kako je navedeno u citiranom obrazloženju, kandidat je istom priložio izvadak iz 
Zakona o službenicima i namještenicama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi odnosno 
članak 15. kojim su propisana kaznena djela kao zapreke za prijem u službu. 
 
Obzirom na navedeno: 
 
- Upravno vijeće Uprave za ceste Osječko-baranjske županije, kao osoba ovlaštena za raspisivanje 

natječaja za ravnatelja predmetne ustanove, raspisalo je javni natječaj za imenovanje ravnatelja kojim 
je propisalo traženu dokumentaciju koja se prilaže prijavi na natječaj. 
 

- Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(''Narodne novine'' broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) uređen je prijam u službu te prava, obveze i 
odgovornosti službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i obveza službenika i 
namještenika. Zaposlenici Uprave za ceste Osječko-baranjske županije nemaju status službenika ili 



namještenika u lokalnoj odnosno područnoj samoupravi. U slučaju stupanja u radni odnos u Upravu 
za ceste Osječko-baranjske županije njima se ne izdaje rješenje o prijmu u službu već se sklapa 
ugovor o radu.  

- Zakon o ustanovama (''Narodne novine'' broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.) člankom 39. 
propisano je da se za ravnatelja može imenovati osoba koja ispunjava uvjete propisane zakonom, 
aktom o osnivanju i statutom ustanove. 

 
Funkcija ravnatelja Uprave za ceste Osječko-baranjske županije jedna je od nedvojbeno 

najodgovornijih i najvažnijih funkcija na području Osječko-baranjske županije. U prilog navedenom ide 
i činjenica da je novim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa (''Narodne novine'' broj 143/21.) 
proširena primjena predmetnog zakona i na ravnatelje županijskih uprava za ceste pa tako i na ravnatelja 
Uprave za ceste Osječko-baranjske županije. Iz navedenih razloga, a u skladu s uobičajenom praksom, 
natječajem je traženo uvjerenje nadležnog suda se ne vodi kazneni postupak protiv podnositelja prijave. 
Ranije u tekstu navedena je primjena Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi, međutim bitno je istaknuti kako je Uprava za ceste Osječko-baranjske 
županije osnovana od strane Osječko-baranjske županije te je njezin izvanproračunski korisnik, a 
slijedom navedenoga utvrđena je i kao pravna osoba od posebnog interesa za Osječko-baranjsku 
županiju Zaključkom o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Osječko-baranjsku županiju 
("Županijski glasnik" broj 6/11., 2/14. i 12/21.) pa ukoliko, obzirom da je Osječko-baranjska županija 
osnivač predmetne ustanove, odredbu članka 39. Zakona o ustanovama tumačimo primjenom Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, odnosno članka 15. 
kojim je kao zapreka propisano vođenje kaznenog postupka ili pravomoćna osuđivanost za kaznena 
djela, kako slijedi: 

- protiv života i tijela, 
- protiv slobode i prava čovjeka i građanina, 
- protiv Republike Hrvatske, 
- protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, 
- protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, 
- protiv braka, obitelji i mladeži, 
- protiv imovine, 
- protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, 
- protiv pravosuđa, 
- protiv vjerodostojnosti isprava, 
- protiv javnog reda ili 
- protiv službene dužnosti, 

prijavljeni kandidat ne udovoljava istom. Navedeno proizlazi iz činjenice da je iz dostavljenog uvjerenja 
razvidno da se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članaka 222. i 215/2 Kaznenog 
zakona. 
 
 Kaznenim zakonom (''Narodne novine'' broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 
126/19. i 84/21.) člankom 215. stavkom 2. propisano je: 
 ''Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko ne postavi propisane naprave za zaštitu od 
požara, eksplozije, poplave, otrova, otrovnih plinova, nuklearne energije, ionizirajućih zračenja ili za 
zaštitu na radu ili te naprave ne održava u ispravnom stanju, ili ih u slučaju potrebe ne stavi u 
djelovanje, ili uopće ne postupa po propisima ili tehničkim pravilima o zaštitnim mjerama i time izazove 
opasnost za život ili tijelo ljudi ili za imovinu većeg opsega.'' 
 
Člankom 222. istoga Zakona propisano je: 
 '' Ako je kaznenim djelom iz članka 215. stavka 1. i 2., članka 216. stavka 1., 2. i 3., članka 217. 
stavka 1., članka 219. i članka 221. stavka 1. ovoga Zakona prouzročena teška tjelesna ozljeda neke 
osobe ili imovinska šteta velikih razmjera, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset 
godina. 
 Ako je kaznenim djelom navedenim u stavku 1. ovoga članka prouzročena smrt jedne ili više 
osoba, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina. 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=269
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=270
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=10636
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=11190
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=21861
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35937
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=42207
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=49486


 Ako je kaznenim djelom iz članka 215. stavka 3., članka 216. stavka 4., članak 217. stavka 2. i 
članka 221. stavka 2. ovoga Zakona prouzročena teška tjelesna ozljeda neke osobe ili imovinska šteta 
velikih razmjera, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. 
 Ako je kaznenim djelom navedenim u stavku 3. ovoga članka prouzročena smrt jedne ili više 
osoba, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.'' 

Obzirom da kazneno djelo iz članka 215. stavka 2. u svom biću sadrži elemente kaznenih djela 
protiv života odnosno imovine, prijavljeni kandidat ne ispunjava uvjete propisane člankom 15. Zakona 
o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

 
 Slijedom svega navedenog, kandidat nije udovoljio traženoj dokumentaciji temeljem Javnog 

natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Uprave za ceste Osječko-baranjske županije obzirom da je 
dostavio uvjerenje iz kojega je vidljivo da se protiv njega vodi kazneni postupak.  
 
 

2. prijava na natječaj zaprimljena je dana 29.12.2021. godine pod urudžbenim brojem 3539. 
Prijavu za natječaj podnio je Lejla Ševo, dipl. iur.. 

 
Dostavljena je sva tražena dokumentacija sukladno uvjetima natječaja: 

- Prijavu za javni natječaj 
- Životopis u Europass-u 
- Presliku važeće osobne iskaznice  
- Dokaz o stručnoj spremi  
- Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 
- Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak 

Osim navedenog dostavljena je sljedeća dokumentacija: 
- Svjedožbu o položenom pravosudnom ispitu 
- Certifikat u području javne nabave  
- Certifikat u području javne nabave  

 
Upravno vijeće utvrđuje da je prijava potpuna i pravodobna te da kandidat ispunjava formalne uvjete iz 
natječaja. 
 

3. prijava na natječaj zaprimljena je dana 30.12.2021. godine pod urudžbenim brojem 3542 . 
Prijavu za natječaj podnio je Ivan Erdeljić, mag. ing. aedif.. 

 
Dostavljena je sva tražena dokumentacija sukladno uvjetima natječaja: 

- Prijavu za javni natječaj 
- Životopis u Europass-u 
- Presliku važeće osobne iskaznice  
- Dokaz o stručnoj spremi  
- Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 
- Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak 

 
Upravno vijeće utvrđuje da je prijava potpuna i pravodobna te da kandidat ispunjava formalne uvjete iz 
natječaja. 
 
ZAKLJUČAK 

Nakon otvaranja i razmatranja 3 zaprimljene prijave na natječaj, Upravno vijeće  utvrdilo je da 
kandidat: Tomislav Zorić, dipl. ing. građ. nema urednu prijavu na predmetni javni natječaj te se stoga 
niti ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj i istom će se dostaviti pisana obavijest u kojoj se 
navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. 

Ostali kandidati udovoljili su formalnim uvjetima natječaja. 



 
 

          Predsjednik Upravnog vijeća 
 
                                                                                                                 Dražen Trcović, dipl.ing.građ. 


