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ZAHTJEV ZA DAVANJE
MIŠLJENJA O IMENOVANJU
NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE
OSJEČKO-BARANJSKE
Zakon o policiji ("Narodne novine" broj 34/11., 130/12., 89/14., 151/14., 33/15. i 121/16.)
uređuje, između ostaloga, osnove organizacije policije kao središnje službe Ministarstva unutarnjih
poslova Republike Hrvatske koja obavlja poslove određene zakonom i drugim propisima. Policijske
poslove ovlašteni su, u skladu sa zakonom, obavljati policijski službenici Ministarstva primjenom
policijskih ovlasti. Policija unutar Ministarstva djeluje kao javna služba u pružanju zaštite temeljnih
ustavnih prava i sloboda, zaštite drugih Ustavom zaštićenih vrijednosti u skladu s važećim propisima,
te održavanju javnog reda i mira. Za obavljanje policijskih poslova u sjedištu Ministarstva je
osnovano Ravnateljstvo policije, kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva, dok su za
obavljanje poslova prema područjima županija osnovane policijske uprave kao ustrojstvene jedinice
Ministarstva. Radom policije i Ravnateljstva policije upravlja glavni ravnatelj policije koji za svoj rad
odgovara ministru (članak 8. stavak 2). Radom policijske uprave upravlja načelnik policijske uprave
koji za svoj rad odgovara glavnom ravnatelju i ministru (članak 8. stavak 3.).
Temeljem članka 61. stavka 2. Zakona, načelnika policijske uprave imenuje i razrješuje
ministar na prijedlog glavnog ravnatelja. Prema članku 61. stavku 3. Zakona, prije podnošenja
prijedloga za imenovanje načelnika policijske uprave glavni ravnatelj će zatražiti mišljenje županijske
skupštine.
Pozivajući se na navedena zakonska određenja, glavni ravnatelj policije je svojim podneskom
Klasa: 080-03/17-01/6, Urbroj: 511-01-40-17-11 od 15. rujna 2017. godine zatražio od Županijske
skupštine Osječko-baranjske županije davanje mišljenja o imenovanju Ladislava Becea načelnikom
Policijske uprave osječko-baranjske.
Zahtjevu za davanje mišljenja priložen je životopis predloženog načelnika Policijske uprave
osječko-baranjske županije Ladislava Becea, u kojem su navedeni sljedeći osobni podaci:
-

Obrazovanje

Stručni specijalist kriminalistike, Visoka policijska škola Zagreb, 2010. godine,
Diplomirani kriminalist, Visoka policijska škola Zagreb, 2008. godine,
Kriminalist, Viša policijska škola Zagreb, 1997. godine,
Policajac, Srednja policijska škola Zagreb, 1986. godine.
-

Osobno zvanje

Policijski savjetnik
-

Dodatno obrazovanje

-

Integrirana vježba s oružjem za masovno uništavanje (Zagreb, 15. - 18.06.2004.)
Seminar "Upravljanje mjestom zločina s oružjem za masovno uništavanje" (Zagreb, 15. 19.03.2004.)
Seminar "Operacija na mjestu zločina s oružjem za masovno uništavanje" (Zagreb, 16. 20.02.2004.)
Seminar "Međunarodne istrage OMU" (Dubrovnik, 08. - 11. 07.2003.)
Seminar za glasnogovornike u policiji (Valbandon, 02. - 04.06.2003.)
Seminar krim. obrada eksplozija eksplozivnih naprava (Valbandon, 2001.)
Seminar za pregled dokumenata (Zagreb, 03.07. - 03.08.1995.)
Seminar iz daktiloskopije i identifikacije (Zagreb, 1993.)
Tečaj iz kontrole i regulacije prometa na cestama (Zagreb, 12.03. - 22.05.1990.)

-
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-

Radno iskustvo

Služba za očevid i krim. tehniku, policijski službenik za očevide od 2013. godine,
Odjel za očevide i krim. tehniku, načelnik odjela 1998. - 2013. godine,
Odjel kriminalističke tehnike, viši krim. tehničar 1996. - 1998. godine,
Odjel kriminalističke tehnike, kriminalistički tehničar 1991. - 1996. godine,
PPRP Osijek, prometni policajac, kriminalistički tehničar 1989. - 1991. godine,
Republička jedinica - Kutina, prometni policajac, 1986. - 1989. godine.
-

Nagrade i priznanja

Spomenica Domovinskog rata
-

Posebna znanja i vještine

Znanje stranog jezika: mađarski (u razumijevanju i govoru), engleski (slabije u razumijevanju i
govoru)
Poznavanje rada na računalu: Microsoft office, Adobe photoshop, Pinacle studio i dr.,
Položen vozački ispit A i B kategorije.
-

Aktivnosti

Član Lovačkog saveza Hrvatske
Član Pčelarskog saveza Hrvatske.
-

Ostalo

Ladislav Bece,, rođen 25.05.1967. godine u mjestu Laslovo, Osječko-baranjska županija. U policiji je
prošao sve vidove službe od policajca pozornika, prometnog policajca, te u kriminalističkoj tehnici od
kriminalističkog tehničara do načelnika odjela. Za vrijeme obnašanja službe kao načelnik odjela u
odsutnosti je mijenjao načelnika Sektora kriminalističke policije, održavao kolegije na razini sektora,
te prisustvovao kolegijima na razini policijske uprave. Policijskim službenicima je držao predavanja iz
teme kriminalistika. Vršio je nadzorno usmjerivačku djelatnost po policijskim postajama i odjelima
unutar sektora u PU. Komunikativan je, cijeni stručnost, profesionalnost i iskrenost, vrlo se dobro
snalazi u timskom radu, gdje svojim radom i zalaganjem motivira djelatnike.
Komisija za izbor i imenovanja je na 5. sjednici održanoj 22. rujna 2017. godine, povodom
razmatranja zahtjeva za davanje mišljenja o imenovanju novoga načelnika Policijske uprave osječkobaranjske, odlučila predložiti Županijskoj skupštini donošenje Zaključka u tekstu koji glasi:
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Temeljem članka 30. točka 24. 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.) , a u svezi članka 61. stavak 3.
Zakona o policiji ("Narodne novine" broj 34/11., 130/12., 89/14., 151/14., 33/15. i 121/16.), Skupština
Osječko-baranjske županije donijela je na ______ sjednici _____________________ 2017. godine

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja zahtjeva za
davanje mišljenja o imenovanju načelnika
Policijske uprave osječko-baranjske

Povodom zahtjeva glavnog ravnatelja policije od 15. rujna 2017. godine za davanje mišljenja o
imenovanju načelnika Policijske uprave osječko-baranjske, Županijska skupština Osječko-baranjske
županije imenovanje Ladislava Becea načelnikom Policijske uprave osječko-baranjske ocjenjuje
pozitivno.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Dragan Vulin
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