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POSLOVA

Pravni okvir
Sukladno članku 53.a stavku 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.), upravnim
odjelima i službama (upravnim tijelima) jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave upravljaju
pročelnici, koje na temelju javnoga natječaja imenuje općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan.
Ovo zakonsko određenje ugrađeno je i u odredbe članka 64. stavka 1. i 2. Statuta Osječko-baranjske
županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i
2/13. - nastavno: Statut).
Nadalje, sukladno određenju iz članka 53. stavka 3. toga Zakona, ugrađenom u članak 63.
Statuta, djelokrug, ustrojstvo i druga pitanja značajna za rad upravnih tijela uređuju se posebnim općim
aktom. Tako su u Osječko-baranjskoj županiji ova pitanja uređena Odlukom o upravnim tijelima
Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 3/10., 4/12. i 10/13.).
Na prava, obveze i odgovornosti, kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika koja nisu
uređena Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, prema zakonskom određenju iz
članka 53.a stavka 4. toga Zakona primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje radni odnos
službenika i namještenika u tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno
određenju toga zakona, kao tzv. organskog propisa, ova su pitanja uređena Zakonom o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08. i
61/11.). Prema odredbi članka 5. stavka 3. toga Zakona, o imenovanju i razrješenju pročelnika
upravnog tijela te o drugim pravima i obvezama pročelnika odlučuje rješenjem župan.
Prema članku 6. stavku 3. Odluke o upravnim tijelima Osječko-baranjske županije, tajnik
Županije upravlja Tajništvom Županije, te ima položaj pročelnika tog upravnog tijela, a imenuje se na
način utvrđen Statutom.
Polazeći od ovlasti utvrđenih odredbom članka 35. točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, iz koje proizlazi nadležnost predstavničkog tijela, između ostaloga, za
imenovanje i razrješenje ne samo osoba određenih zakonom, već i drugim propisom ili statutom,
Statutom Osječko-baranjske županije tajniku Županije kao pročelniku upravnog tijela priznat je poseban
status kroz primjenu odredbi važećih propisa koji se odnose na način odlučivanja o imenovanju i
razrješenju tajnika Županije. Ovo iz razloga što je tajnik Županije ujedno i tajnik Županijske skupštine.
Svakom tijelu posebnim aktima pridržano je pravo da na prijedlog ovlaštenog predlagatelja odlučuje o
tajniku koji za njega obavlja stručne i administrativne poslove. To je pravo pridržano i radnim tijelima,
a istom logikom Statutom je to pravo dano i Županijskoj skupštini u odnosu na osobu koja obavlja
poslove njezinog tajnika.
Stoga je člankom 59. stavak 1. Statuta, utvrđeno da Županija ima tajnika, kojeg temeljem članka
30. točka 21. Statuta imenuje i razrješuje Skupština. Prema članku 60. stavak 1. Statuta Županijska
skupština tajnika imenuje i razrješuje na prijedlog župana, kao jedinog ovlaštenog predlagatelja. Time
je na poseban način definiran odnos predstavničkog i izvršnog tijela, u okviru kojeg se sjedinjuje
zakonom utvrđeno pravo župana da odlučuje o pročelniku upravnog tijela i pravo Skupštine da sudjeluje
u postupku imenovanja osobe koja obavlja poslove njezinog tajnika.
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Praktična primjena ovog određenja znači da župan provodi zakonom propisan postupak
imenovanja tajnika Županije kao pročelnika (temeljem provedenog natječaja) te da svoju odluku o
izboru podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje prije donošenja rješenja o imenovanju odnosno o
razrješenju, kao upravnog akta.

a)

Prijedlog za utvrđivanje prestanka
dužnosti tajnika Županije

Službeniku služba prestaje na jedan od načina predviđenih člankom 110. stavkom 1. točkama 1.
- 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(sporazumom, otkazom, istekom roka, po sili zakona i na drugi način propisan zakonom). Službeniku
prestaje služba po sili zakona u slučajevima utvrđenim člankom 115. stavkom 1. točkama a) - n) toga
Zakona. Tako prema članku 115. stavku 1. točki c) toga Zakona, službeniku prestaje služba po sili
zakona kad navrši 65 godina života i najmanje 20 godina mirovinskog staža posljednjeg dana godine u
kojoj su ostvareni ti uvjeti. Iznimka od citirane odredbe predviđena je odredbom stavka 2. toga članka,
temeljem koje se radi dovršenja posla ili drugih opravdanih razloga, može donijeti rješenje o
zadržavanju na radu službenika, ali ne duže od dvije godine.
Postupajući sukladno navedenoj odredbi, župan Osječko-baranjske županije, sagledavajući
predstojeće zadaće Osječko-baranjske županije u prilagođavanju novim institucionalnim okvirima
regionalnog razvoja u svjetlu obveza proisteklih iz pravne stečevine Europske unije, što zahtijeva
jačanje organizacijskih i ljudskih kapaciteta upravnih tijela i kvalitete djelovanja zasnovane na
međunarodnim ISO standardima, utvrdio je potrebu da tajnik Županije dr.sc. Davor Brunčić, koji je
na ovu dužnost imenovan na 2. sjednici Županijske skupštine 7. srpnja 1993. godine, nadalje nastavi
izvršavati svoja statutarna ovlaštenja i obavljati poslove utvrđene člankom 59. Statuta i člankom 6.
stavak 2. Odluke o upravnim tijelima Osječko-baranjske županije te drugim općim aktima Županije,
slijedom čega je 18. prosinca 2014. godine donio rješenje, klasa: UP/I-112-07/14-01/1, urbroj:
2158/1-01-02-14-1, kojim se dr.sc. Davor Brunčić zadržava na radu u Tajništvu Županije, gdje će
nastaviti obavljati poslove tajnika Županije i ostvarivati prava iz službe najduže do 31. prosinca 2016.
godine.
Stoga je postupajući sukladno prethodno navedenom Župan 6. prosinca 2016. godine predložio
Skupštini donošenje rješenja, kojim se dr.sc. Davoru Brunčiću utvrđuje prestanak dužnosti po sili zakona
s 31. prosinca 2016. godine, a radi donošenja rješenja o njegovom razrješenju u formi upravnog akta.

b)

Prijedlog za povjeravanje
poslova tajnika Županije

Za tajnika Županije može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete utvrđene posebnom
odlukom (članak 60. stavak 2. Statuta). Sukladno članku 6. stavku 4. Odluke o upravnim tijelima
Osječko-baranjske županije, za tajnika Županije može biti imenovana osoba koja, pored općih zakonom
utvrđenih uvjeta, ispunjava i sljedeće uvjete: da je magistar prava i ima položen stručni ispit, najmanje 5
godina radnog staža u struci te iskustvo u obavljanju najsloženijih i odgovornih poslova u struci.
S obzirom na prestanak službe dosadašnjem tajniku Županije s 31. prosinca 2016. godine,
potrebno je odrediti osobu koja će privremeno, do imenovanja novoga tajnika temeljem provedenog
postupka javnoga natječaja, obavljati poslove tajnika Županije. Imajući u vidu složenost ove
problematike i nužnost da poslove preuzme osoba koja je svojim stručnim znanjem i iskustvom sposobna
uspješno obavljati ove poslove, Župan je 6. prosinca 2016. godine predložio povjeravanje ovih poslova
Ljerki Ništ-Kokolari, pomoćnici tajnika Županije za informacijsko-dokumentacijske poslove.
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Ljerka Ništ-Kokolari, dipl. iur. iz Osijeka, diplomirala je na Pravnom fakultetu u Osijeku 1980.
godine, nakon čega je položila stručni ispit. Ostvarila je 35 godina radnoga staža u struci, koji je
započela u Tajništvu Općinske skupštine bivše općine Osijek obavljajući niz odgovornih i najsloženijih
stručnih poslova, a nastavila u Tajništvu Županije na poslovima pomoćnika tajnika Županije - voditelja
Odsjeka za informacijsko-dokumentacijske poslove, na koje je imenovana 7. listopada 1994. godine
odnosno na poslovima pomoćnika tajnika Županije za informacijsko-dokumentacijske poslove od 2010.
godine. Radeći na ovim poslovima Ljerka Ništ-Kokolari izrasla je u vrsnog stručnjaka za pitanja
ustrojavanja, organiziranja i djelovanja tijela teritorijalne samouprave, osobito skupštine kao
predstavničkog tijela, što potvrđuje ne samo ispunjavanje propisanih formalnih uvjeta, već i njezinu
osposobljenost za uspješno obnašanje stručno složene i odgovorne dužnosti tajnika Županije.
...
Slijedom rečenog Župan predlaže Skupštini donošenje rješenja u tekstu koji glasi:
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a)

Temeljem članka 35. točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) te članka 30.
točka 21. podstavak 4. i članka 60 stavak 1. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik"
broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječkobaranjske županije donijela je na _______ sjednici ____________________ 2016. godine

RJEŠENJE
o utvrđivanju prestanka dužnosti
tajnika Županije

I.
Utvrđuje se da dr.sc. Davoru Brunčiću prestaje dužnost tajnika Županije s danom prestanka
službe po sili zakona 31. prosinca 2016. godine, radi odlaska u mirovinu, a sukladno rješenju župana
Osječko-baranjske županije, donesenom u formi upravnog akta.

II.
Ovo Rješenje bit će objavljeno u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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b)

Temeljem članka 35. točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) te članka 30.
točka 21. podstavak 4. i članka 60 stavak 1. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik"
broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječkobaranjske županije donijela je na _______ sjednici ____________________ 2016. godine

RJEŠENJE
o povjeravanju poslova
tajnika Županije

I.
Ljerki Ništ-Kokolari, dipl.iur., pomoćnici tajnika Županije za informacijsko-dokumentacijske
poslove, povjeravaju se poslovi, te prava i ovlasti koje proizlaze iz obnašanja dužnosti tajnika Županije s
1. siječnja 2017. godine do imenovanja tajnika Županije po raspisanome javnome natječaju, a sukladno
rješenju župana Osječko-baranjske županije, donesenom u formi upravnog akta.

II.
Ovo Rješenje bit će objavljeno u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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