Temeljem članka 10. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11. i 4/18.) i članka 55a. stavak 2. točka
16. 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., 2/13. i 4/18.), Župan Osječko-baranjske županije donio je 8. siječnja 2019.
godine

PLAN
prijma u službu u upravna tijela
Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
I.
Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima
Osječko-baranjske županije (nastavno: Županija), te potreba za prijmom službenika i namještenika u
službu ili na rad na neodređeno vrijeme te prijam vježbenika za obavljanje vježbeničke prakse u upravna
tijela Županije u 2019. godini.
Izrazi koji se u ovom Planu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške
i ženske osobe.
II.
Ovaj Plan temelji se na prijedlozima pročelnika upravnih tijela Županije.
Vodeći računa o potrebama upravnih tijela, popunjavanje radnih mjesta i prijam vježbenika u
službu provodit će se u skladu s osiguranim financijskim sredstvima za plaće zaposlenih u Proračunu
Osječko-baranjske županije za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

III.
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Županije je sljedeće:
Naziv upravnog tijela Županije
Tajništvo Županije
Upravni odjel za gospodarstvo
Upravni odjel za investicije, razvojne
projekte i fondove Europske unije
Upravni odjel za javne financije
Upravni odjel za poljoprivredu
Upravni odjel za ruralni razvoj
Upravni odjel za kontinentalni turizam
Upravni odjel za prostorno uređenje i
graditeljstvo

Broj
sistematiziranih
radnih mjesta
43

Broj
popunjenih
radnih mjesta
26

Broj
nepopunjenih
radnih mjesta
17

9

7

2

20

11

9

24

19

5

11

8

3

5

5

0

11

7

4

38

30

8

Upravni odjel za prostorno planiranje,
zaštitu okoliša i prirode
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu,
šport i tehničku kulturu
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu
skrb
Upravni odjel za upravne i pravne
poslove
Služba za javnu nabavu

14

9

5

29

17

12

16

13

3

8

4

4

9

7

2

Služba za zajedničke poslove

39

38

1

Služba unutarnje revizije

9

3

6

285

204

81

UKUPNO

IV.
U upravna tijela Osječko-baranjske županije planira se prijam u službu na neodređeno vrijeme
u 2019. godini, kako slijedi:
Naziv upravnog tijela
Županije

Tajništvo Županije

Naziv
radnog mjesta

Stupanj i vrsta
obrazovanja

Broj
izvršitelja

Zamjenik pročelnika službe tajnika Županije

magistar prava

1

Viši savjetnik - specijalist za
međužupanijsku i međunarodnu
suradnju

magistar prava ili
politologije

1

Poslovni tajnik župana - viši
savjetnik

magistar prava

1

magistar politologije,
komunikologije odnosno
Viši savjetnik za međužupanijsku
magistar struke u
i međunarodnu suradnju
području društvenih
znanosti

1

magistar politologije,
Viši stručni suradnik za
komunikologije odnosno
međužupanijsku i međunarodnu
magistar struke u
suradnju
području društvenih
znanosti

2

Viši referent za odnose s javnošću

sveučilišni prvostupnik
društvene struke

2

Referent za administrativne
poslove

srednja stručna sprema
upravne, birotehničke ili
opće struke

1

Konobar

srednja stručna sprema
ugostiteljske struke

1

Viši stručni suradnik za pravna
pitanja

magistar prava

1

2

Viši stručni suradnik za
informacijski sustav
Referent za prijam i otpremu
pošte

magistar struke u
području informacijskih
znanosti, informatike,
informatologije ili prava
srednja stručna sprema
upravne, birotehničke ili
opće struke

1

2

Referent za poslove pismohrane

srednja stručna sprema
upravne, birotehničke,
komercijalne ili opće
struke

1

Dostavljač

niža stručna sprema ili
osnovna škola

2

Upravni odjel za
investicije, razvojne
projekte i fondove
Europske unije

Savjetnik za infrastrukturu i
investicije

magistar inženjer
građevinarstva, magistar
inženjer elektrotehnike,
magistar inženjer
strojarstva ili magistar
inženjer prometa

1

Upravni odjel za javne
financije

Savjetnik za pravna pitanja

magistar prava

1

Upravni odjel za
poljoprivredu

Savjetnik za provedbu strateških
projekata u sektoru poljoprivrede

magistar prava ili
magistar inženjer
građevinarstva

1

Upravni odjel za
kontinentalni turizam

Viši savjetnik za pravna pitanja

magistar prava

1

Upravni odjel za
prostorno uređenje i
graditeljstvo

Viši stručni suradnik za prostorno
uređenje i graditeljstvo

Upravni odjel za
prostorno planiranje,
zaštitu okoliša i prirode

Zamjenik pročelnika Upravnog
odjela

Upravni odjel za
prosvjetu, kulturu, šport i
tehničku kulturu

Zamjenik pročelnika Upravnog
odjela

Upravni odjel za
zdravstvo i socijalnu skrb

Referent za administrativne
poslove

srednja stručna sprema
upravne ili opće struke

1

Zamjenik pročelnika Upravnog
odjela

magistar prava

1

magistar prava

1

magistar prava

1

magistar prava

1

Viši savjetnik za upravne i pravne
poslove
Upravni odjel za upravne
i pravne poslove
Viši savjetnik za imovinsko-pravna
pitanja
Samostalni upravni referent

3

magistar inženjer
arhitekture ili
građevinarstva
magistar inženjer
arhitekture, magistar
inženjer tehnološke,
tehničke ili
prirodoslovne struke,
magistar prava
magistar struke u
području humanističkih
ili društvenih znanosti

4

1

1

Služba za zajedničke
poslove

Referent za materijalno
knjigovodstvo

srednja stručna sprema
ekonomske ili opće
struke

1

V.
U upravna tijela Osječko-baranjske županije planira se prijam vježbenika u službu za obavljanje
vježbeničke prakse u 2019. godini, na radnim mjestima kako slijedi:
Naziv upravnog tijela
Županije

Naziv
radnog mjesta

Stupanj i vrsta
Broj
obrazovanja
izvršitelja
sveučilišni prvostupnik
ili stručni prvostupnik
1
Viši referent za šport
Upravni odjel za
kineziologije
prosvjetu, kulturu, šport i
srednja stručna sprema
tehničku kulturu
1
Administrativni tajnik pročelnika upravne, birotehničke ili
ekonomske struke

VI.
Radna mjesta za popunjavanje pripadnicima nacionalnih manjina uključena su u ukupni broj
planiranih potreba za popunjavanjem radnih mjesta.

VII.
Ovaj Plan bit će objavljen u "Županijskom glasniku" i na internetskim stranicama Osječkobaranjske županije.
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Osijek, 8. siječnja 2019.

Župan
Ivan Anušić, v.r.
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