
 

UPRAVNO VIJEĆE 
 
KLASA: 340-09/22-01/04 
URBROJ: 2158-144-05-22-1258                                                                 
Osijek, 02.03.2022. godine 
 

 

ZAPISNIK 
sa 9. 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 9. sjednicu 
Upravnog vijeća. 
 

Na 9. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 02. ožujka 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. Hrvoje Pintarić - predstavnik Uprave za ceste. 

 
Marina Vujčić nije sudjelovala na navedenoj sjednici zbog poslovnih obveza. 
 
Predsjednik Upravnog vijeća predložio je sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 8. (elektroničke) sjednice Upravnog vijeća, 
2. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske 

županije za 2021. godinu, 
3. Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2021. 

godini. 
 

Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

TOČKA 1. 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 8. (elektroničke) sjednice Upravnog vijeća 
 
Predsjednik Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko – baranjske županije gosp. Dražen 
Trcović otvorio je 1. točku te pozvao članove upravnog vijeća raspravu. Raspravi ne nitko nije 
uključio te se pristupilo glasovanju. 
 
ZAKLJUČAK 



Jednoglasno se usvaja Zapisnik sa 8. (elektroničke) sjednice Upravnog vijeća. 
TOČKA 2. 
 

2. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske 
županije za 2021. godinu, 

 
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 Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Uprave za ceste 
Osječko-baranjske županije za 2021. godinu. 
 
TOČKA 3. 
 

3. Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2021. 
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. Nakon obrazlaganja točke, pristupilo 
se raspravi i glasovanju.   
 
ZAKLJUČAK 
Jednoglasno se usvaja Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije 
u 2021. godini. 
 
 
Predsjednik Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko-baranjske gosp. Dražen Trcović 
konstatirao je da je točka sjednice usvojena jednoglasno te zaključio sjednicu 8:15 sati. 
 

 
Predsjednik 
Upravnog vijeća 

 
                                                                                             ________________________ 
                                                                                             Dražen Trcović,  dipl.ing.građ. 

 

 


