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PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE
TAJNIKA ŽUPANIJE
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.
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.
Slijedom navedenog, Župan Osječko-baranjske županije Zaključkom o raspisivanju javnog
natječaja za imenovanje tajnika Županije, KLASA: 080-03/17-01/1, URBROJ: 2158/1-01-02-17-2, od
21. lipnja 2017. raspisao je javni natječaj za imenovanje tajnika Županije koji je objavljen 28. lipnja
2017. godine u "Narodnim novinama" broj 61/17. te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
Područna služba Osijek i na internetskim stranicama Osječko-baranjske županije.
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Sukladno tekstu javnog natječaja 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.
Temeljem članka 20. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, javni natječaj je provelo Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za
imenovanje tajnika Županije, koje je 19. srpnja 2017. godine podnijelo Izvješće o provedenom
postupku javnog natječaja za imenovanje tajnika Županije, KLASA: 080-02/07-01/1, URBROJ:
2158/1-01-06-17-35.
Povodom raspisanog javnog natječaja zaprimljeno je 18 prijava temeljem kojih je
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje tajnika Županije 11. srpnja 2017. godine
utvrdilo listu od 12 kandidata prijavljenih na javni natječaj čije su prijave bile pravodobne i uredne i
koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja. Za 6 podnositelja prijave na javni natječaj koji
nisu stekli status kandidata prijavljenih na javni natječaj poslana je o tome obavijest 11. srpnja 2017.
godine, sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja obavljena je 17.
srpnja 2017. godine na koju je pristupilo četvero kandidata. Za kandidate koji nisu pristupili provjeri
znanja i sposobnosti sukladno članku 22. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj.
Nakon provedene provjere znanja i sposobnosti Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za
imenovanje tajnika Županije utvrdilo je rang-listu kandidata prijavljenih na javni natječaj za
imenovanje tajnika Županije na kojoj je prvorangirani kandidat s najviše ostvarenih bodova na
prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti Ivan Hampovčan. Navedeni kandidat ostvario je ukupno 18,5
bodova.
Temeljem tako provedenog postupka javnog natječaja, a zbog najviše ostvarenih bodova na
prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, prvorangirani kandidat s rang-liste kandidata prijavljenih
na javni natječaj, Ivan Hampovčan, imenovan je za tajnika Županije, Rješenjem Župana KLASA:UP/I080-02/17-01/2, URBROJ:2158/1-01-02-17-1 od 20. srpnja 2017. godine.
Također, Skupština Županije donijela je na sjednici održanoj 27. lipnja 2017. godine Rješenje o
povjeravanju poslova tajnika Županije Ivanu Hampovčanu, dipl.iur., savjetniku za pravna pitanja u
Tajništvu Županije s 28. lipnja 2017. godine do imenovanja tajnika Županije po raspisanom javnome
natječaju, a sukladno rješenju župana Osječko-baranjske županije, donesenom u formi upravnog akta.
Ivan Hampovčan, dipl. pravnik iz Osijeka ima navršenih 29 godina ukupnog radnog staža, od
kojeg 25 godina rada u upravi (u Ministarstvo obrane od 1991. godine, od 2001. do 2006. godine kao
pomoćnik zapovjednika za personalne poslove i od 2006. godine u Općini Antunovac) te 17 godina
radnog staža u struci. Ima položen pravosudni ispit od 2004. godine. U Osječko-baranjsku županiju
prešao je s radnog mjesta pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Antunovac. Ivan
Hampovčan ispunio je sve utvrđene formalne uvjete za obavljanje dužnosti tajnika Županije te ima
sposobnost 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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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 _______________ 2017. godine

RJEŠENJE
o imenovanju tajnika Županije

I.
Skupština Osječko-baranjske županije imenuje Ivana Hampovčana, dipl. iur. za tajnika
Županije.

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

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Dragan Vulin
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