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PRIJEDLOG RJEŠENJA O
IMENOVANJU RAVNATELJA
UPRAVE ZA CESTE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
Skupština Osječko-baranjske županije je Odlukom, donesenom 4. travnja 1997. godine
("Županijski glasnik" broj 2/97.), temeljem članka 70. stavak 1. tada važećeg Zakona o javnim cestama
("Narodne novine" broj 100/96.), osnovala Upravu za ceste Osječko-baranjske županije (nadalje:
Županijska uprava za ceste), kao pravnu osobu za upravljanje, građenje, rekonstruiranje i održavanje
županijskih i lokalnih cesta, na koju se primjenjuju propisi o ustanovama, osim ako posebnim zakonom
nije drugačije određeno.
Člankom 13. stavkom 1. Odluke o osnivanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije
("Županijski glasnik" broj 2/97. i 2/05.), a sukladno članku 60. kasnije donesenog Zakona o javnim
cestama ("Narodne novine" broj 180/04., 82/06., 138/06., 146/08. i 152/08.), utvrđeno je da ravnatelja
Županijske uprave za ceste imenuje i razrješava Županijska skupština na prijedlog Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste, u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i Statutom ustanove. Ta je
nadležnost Županijske skupštine ostala neizmijenjena i nakon stupanja na snagu novoga Zakona o
cestama ("Narodne novine" broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.), s obzirom da je člankom 84.
stavkom 2. toga Zakona utvrđeno da prava i dužnosti županije kao osnivača županijske uprave za ceste
obavlja predstavničko tijelo županije.
Ravnatelj se prema članku 13. stavcima 2. i 3. Odluke o osnivanju imenuje na temelju javnog
natječaja na vrijeme od četiri godine, s tim da ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.
Prema članku 14. Odluke o osnivanju, ravnateljem može biti imenovana osoba koja pored općih
uvjeta propisanih zakonom, ispunjava i posebne uvjete: visoku stručnu spremu građevinskog,
prometnog, ekonomskog ili pravnog smjera, te najmanje pet godina radnog iskustva u struci.
Prema uvjetima utvrđenim tom odredbom osnivačkog akta, kao i člankom 24. Statuta Uprave za
ceste Osječko-baranjske županije (od 16. lipnja 1997. godine, 22. veljače 2001. godine i 16. ožujka
2005. godine), Upravno vijeće je 17. siječnja 2017. godine donijelo Zaključak o raspisivanju natječaja
za ravnatelja Uprave za ceste Osječko-baranjske županije. Natječaj je objavljen 19. siječnja 2017.
godine u "Glasu Slavonije", a s obzirom na istek četverogodišnjeg mandata dosadašnjem ravnatelju
imenovanom s 4. travnja 2013. godine ("Županijski glasnik" broj 3/13.). Povodom raspisanoga javnog
natječaja za ravnatelja u otvorenom natječajnom roku od 8 dana zaprimljena je 24. siječnja 2017.
godine samo ponuda dosadašnjeg ravnatelja Tihomira Glavaša.
Nakon provedenog natječajnog postupka, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste je, kao
ovlašteni predlagatelj, na sjednici održanoj 3. veljače 2017. godine utvrdilo i proslijedilo Županiji, kao
osnivaču, prijedlog za imenovanje ravnatelja zaprimljen u Tajništvu Županije zajedno s natječajnom
dokumentacijom 6. veljače 2017. godine. Upravno vijeće za ravnatelja Županijske uprave za ceste
predlaže dosadašnjeg ravnatelja Tihomira Glavaša, dipl.ing.građ. kao jedinog prijavljenog kandidata. U
obrazloženju prijedloga u bitnome se navodi da predloženi kandidat u cijelosti ispunjava tražene uvjete
za imenovanje na dužnost ravnatelja Županijske uprave za ceste, navedene u natječaju, koju dužnost
obavlja tijekom prethodnih pet mandata temeljem rješenja Županijske skupštine od 4. travnja 1997.
godine, 30. ožujka 2001. godine, 4. travnja 2005. godine, 21. ožujka 2009. godine i 27. veljače 2013.
godine. Prema navodima iz obrazloženja prijedloga za imenovanje i priložene natječajne
dokumentacije: Tihomir Glavaš, rođen 1961. godine u Osijeku, diplomirao je na Građevinskom fakultetu
u Zagrebu 1986. godine. Od 1986. godine radio je u Poduzeću za ceste u Osijeku, odnosno u Tehničkoj
ispostavi Hrvatskih cesta Osijek, kao pravnom slijedniku Poduzeća za ceste. Radio je na poslovima
održavanja i izgradnje cesta, u tehničkoj službi, a od 1992. godine kao šef odjela tehničkih poslova
Tehničke ispostave Osijek. Od 1997. godine ravnatelj je Županijske uprave za ceste u neprekidnom
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trajanju tijekom proteklih pet mandata. Stoga je Upravno vijeće ocijenilo da Tihomir Glavaš svojim
stručnim i radnim iskustvom jamči osposobljenost za obavljanje poslova ravnatelja Županijske uprave
za ceste te predlaže Županijskoj skupštini imenovanje Tihomira Glavaša za ravnatelja Županijske
uprave za ceste s 4. travnja 2017. godine i u predstojećem mandatnom razdoblju.
U okviru ovlasti utvrđenih člankom 8. stavkom 1. Odluke o radnim tijelima Skupštine Osječkobaranjske županije ("Županijski glasnik" broj 1/10.), Komisija za izbor i imenovanja je na 26. sjednici 8.
veljače 2017. godine razmatrala prijedlog Upravnog vijeća s pripadajućom natječajnom
dokumentacijom, iz koje proizlazi da predloženi kandidat ispunjava uvjete za ravnatelja iz članka 14.
Odluke o osnivanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije i članka 24. Statuta Uprave za ceste
Osječko-baranjske županije: visoku stručnu spremu građevinskog smjera, te odgovarajuće radno
iskustvo odnosno staž u struci u trajanju dužem od pet godina, kojim je tijekom prethodnih pet mandata
na dužnosti ravnatelja Županijske uprave za ceste do sada opravdao povjerenje ukazano od strane
Županijske skupštine.
Slijedom toga, Komisija za izbor i imenovanja, predlaže Županijskoj skupštini prihvaćanje
prijedloga Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste za imenovanje Tihomira Glavaša za ravnatelja
Županijske uprave za ceste te donošenje Rješenja u tekstu koji glasi:
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Klasa:
Urbroj:
Osijek, ________________ 2017.
Temeljem članka 84. stavka 2. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11., 22/13.,
54/13., 148/13. i 92/14.), članka 30. točka 23. 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. i 16/09.) i članka 13. stavka 1. Odluke o
osnivanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/97. i 2/05.),
Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na _____ sjednici _____________ 2017. godine

RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja Uprave za ceste
Osječko-baranjske županije
Tihomir Glavaš, dipl. ing. građevinarstva iz Osijeka imenuje se za ravnatelja Uprave za ceste
Osječko-baranjske županije na vrijeme od četiri godine, a počevši s 4. travnja 2017. godine.
Obrazloženje
Prema članku 84. stavku 2. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11., 22/13., 54/13.,
148/13. i 92/14.), prava i dužnosti županije kao osnivača županijske uprave za ceste obavlja
predstavničko tijelo županije. Člankom 13. stavkom 1. Odluke o osnivanju Uprave za ceste Osječkobaranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/97. i 2/05.), utvrđeno je da ravnatelja Uprave za ceste
Osječko-baranjske županije imenuje i razrješava Županijska skupština na prijedlog Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste, u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i Statutom ustanove.
Ravnatelj se prema članku 13. stavcima 2. i 3. Odluke imenuje na temelju javnog natječaja na
vrijeme od četiri godine, s tim da ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.
Prema članku 14. Odluke, ravnateljem može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta
propisanih zakonom, ispunjava i posebne uvjete: visoku stručnu spremu građevinskog, prometnog,
ekonomskog ili pravnog smjera, te najmanje pet godina radnog iskustva u struci.
Prema uvjetima utvrđenim tom odredbom osnivačkog akta, kao i člankom 24. Statuta Uprave za
ceste Osječko-baranjske županije (od 16. lipnja 1997. godine, 22. veljače 2001. godine i 16. ožujka 2005.
godine), Upravno vijeće je 17. siječnja 2017. godine donijelo Zaključak o raspisivanju natječaja za
ravnatelja, koji je objavljen 19. siječnja 2017. godine u "Glasu Slavonije", a s obzirom na istek
četverogodišnjeg mandata dosadašnjem ravnatelju, imenovanom s 4. travnja 2013. godine ("Županijski
glasnik" broj 3/13.). Povodom raspisanoga javnog natječaja za ravnatelja u otvorenom natječajnom roku
od 8 dana dostavljena je samo ponuda dosadašnjeg ravnatelja Tihomira Glavaša, zaprimljena 24. siječnja
2017. godine.
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Nakon provedenog natječajnog postupka, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste je, kao
ovlašteni predlagatelj, na sjednici održanoj 3. veljače 2017. godine utvrdilo i proslijedilo Županiji, kao
osnivaču, prijedlog za imenovanje ravnatelja, zaprimljen u Tajništvu Županije zajedno s natječajnom
dokumentacijom 6. veljače 2017. godine. Upravno vijeće za ravnatelja Županijske uprave za ceste
predlaže dosadašnjeg ravnatelja Tihomira Glavaša, dipl.ing.građ. kao jedinog prijavljenog kandidata.
Naime, s obzirom da prijavljeni kandidat, kao dipl. ing. građevinarstva s više od 5 godina radnoga staža
u struci u potpunosti ispunjava tražene uvjete za imenovanje na dužnost ravnatelja, a osposobljenost za
obavljanje poslova na toj dužnosti potvrđuje svojim stručnim i radnim iskustvom na toj dužnosti,
Upravno vijeće predlaže imenovanje Tihomira Glavaša za ravnatelja Županijske uprave za ceste i u
predstojećem mandatnom razdoblju, a počevši s 4. travnja 2017. godine.
U okviru ovlasti utvrđenih člankom 8. stavkom 1. Odluke o radnim tijelima Skupštine Osječkobaranjske županije ("Županijski glasnik" broj 1/10.), Komisija za izbor i imenovanja je na 26. sjednici 8.
veljače 2017. godine razmatrala prijedlog Upravnog vijeća s pripadajućom natječajnom
dokumentacijom, iz koje proizlazi da predloženi kandidat ispunjava uvjete za ravnatelja iz članka 14.
Odluke o osnivanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije i članka 24. Statuta Uprave za ceste
Osječko-baranjske županije navedene u natječaju: visoku stručnu spremu građevinskog smjera, te
odgovarajuće radno iskustvo odnosno staž u struci u trajanju dužem od pet godina, kojim je tijekom
prethodnih pet mandata na dužnosti ravnatelja Županijske uprave za ceste opravdao povjerenje ukazano
od strane Županijske skupštine. Slijedom toga, Komisija za izbor i imenovanja, predložila je Županijskoj
skupštini prihvaćanje prijedloga Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste te donošenje Rješenja
kojim se Tihomir Glavaš imenuje za ravnatelja Županijske uprave za ceste.
Slijedom toga, temeljem članka 84. stavka 2. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11.,
22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) i članka 13. stavka 1. Odluke o osnivanju Uprave za ceste Osječkobaranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/97. i 2/05.), Županijska skupština je prihvatila prijedlog
Upravnog vijeća za imenovanje Tihomira Glavaša za ravnatelja Uprave za ceste Osječko-baranjske
županije te je doneseno Rješenje kao u dispozitivu.
Dispozitiv ovoga Rješenja bit će objavljen u "Županijskom glasniku".
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovoga Rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom
Upravnom sudu u Osijeku. Tužba se predaje Sudu neposredno ili preporučenom pošiljkom u roku 30
dana od dana dostave ovoga Rješenja.
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