
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 29. ožujka 
2018. godine 
 
 
 

IZMJENE PLANA 
 

prijma u službu u upravna tijela 
Osječko-baranjske županije za 2018. godinu 

 
 

I. 
 

U Planu prijma u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2018. godinu 
("Županijski glasnik" broj 2/18.) mijenja se točka III. tako da glasi: 
 

"Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Županije je sljedeće: 
 

Naziv upravnog tijela Županije 
Broj 

sistematiziranih
radnih mjesta 

Broj 
popunjenih 

radnih mjesta 

Broj 
nepopunjenih 
radnih mjesta 

Tajništvo Županije 43 21 22 

Upravni odjel za javne financije 24 19 5 

Upravni odjel za gospodarstvo  
 

9 4 5 

Upravni odjel za investicije, razvojne 
projekte i fondove Europske unije 

20 8 12 

Upravni odjel za poljoprivredu  
 

11 7 4 

Upravni odjel za ruralni razvoj 
 

5 3 2 

Upravni odjel za kontinentalni turizam 
 

11 2 9 

Upravni odjel za prostorno uređenje i 
graditeljstvo  

38 32 6 

Upravni odjel za prostorno planiranje, 
zaštitu okoliša i prirode

14 8 6 

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, 
šport i tehničku kulturu

25 17 8 

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu 
skrb 

16 12 4 

Upravni odjel za upravne i pravne 
poslove 

8 3 5 

Služba za javnu nabavu 9 5 4 

Služba za zajedničke poslove 39 36 3 

Jedinica unutarnje revizije 4 2 2 

UKUPNO 276 179 97 

" 
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II. 
 

Točka IV. mijenja se tako da glasi: 
"U upravna tijela Osječko-baranjske županije planira se prijam u službu na neodređeno 

vrijeme u 2018. godini, kako slijedi: 
 

Naziv upravnog tijela 
Županije  

Naziv 
radnog mjesta 

Stupanj i vrsta obrazovanja 
Broj 

izvršitelja

Tajništvo Županije 

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 

Viši savjetnik za 
međužupanijsku i 

međunarodnu suradnju 

magistar politologije, 
komunikologije odnosno 

magistar struke u području 
društvenih znanosti 

1 

Viši stručni suradnik za 
međužupanijsku i 

međunarodnu suradnju 

magistar politologije, 
komunikologije odnosno 

magistar struke u području 
društvenih znanosti 

3 

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 

Savjetnik za pravna pitanja magistar prava 1 

Viši stručni suradnik za 
pravna pitanja 

magistar prava 1 

Viši stručni suradnik za 
informacijski sustav 

magistar struke u području 
informacijskih znanosti, 

informatike, informatologije 
ili prava

1 

Referent za informacijsko-
dokumentacijske poslove 

srednja stručna sprema 
upravne, birotehničke ili 

opće struke 
1 

Referent za tehničku 
pripremu dokumentacije 

sjednica

srednja stručna sprema 
upravne, birotehničke ili opće 

struke
1 

Referent za prijam i 
otpremu pošte 

srednja stručna sprema 
upravne, komercijalne, 

birotehničke ili opće struke 
2 
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Referent za poslove 
pismohrane 

srednja stručna sprema 
upravne, birotehničke ili 

opće struke 
1 

Pismonoša 
niža stručna sprema ili 

osnovna škola 
2 

Upravni odjel za javne 
financije 

Zamjenik pročelnika 
Upravnog odjela 

magistar ekonomije 1 

Savjetnik za pravna pitanja magistar prava 1 

Savjetnik za analitičko-
pravne poslove proračuna 

magistar ekonomije 1 

Viši savjetnik za 
računovodstvo 

magistar ekonomije 1 

Referent za računovodstvo -
knjigovođa 

srednja stručna sprema 
ekonomske, upravne ili 

opće struke 
1 

Upravni odjel za 
gospodarstvo 

Pročelnik Upravnog djela 
magistar ekonomije ili 

magistar prava 
1 

Zamjenik pročelnika 
Upravnog odjela 

magistar ekonomije ili 
magistar prava 

1 

Pomoćnik pročelnika 
Upravnog odjela 

magistar ekonomije ili 
magistar prava 

1 

Viši stručni suradnik za 
gospodarstvo 

magistar inženjer 
agroekonomike ili magistar 

ekonomije
1 

 
 

 
 

Upravni odjel za 
investicije, razvojne 
projekte i fondove 

Europske unije 

Pročelnik Upravnog odjela 

magistar prava, magistar 
ekonomije ili magistar struke u 
području drugih društvenih ili 

humanističkih znanosti 

1 

Zamjenik pročelnika 
Upravnog odjela 

magistar ekonomije, magistar 
prava ili magistar struke u 

području drugih društvenih ili 
humanističkih znanosti 

1 

Administrativni tajnik 
pročelnika 

srednja stručna sprema 
upravne, birotehničke ili 

ekonomske struke 
1 

Viši savjetnik za regionalni 
razvoj i strateško planiranje

magistar ekonomije 1 

Savjetnik za regionalni 
razvoj 

magistar ekonomije, magistar 
prava ili magistar inženjer 

građevinarstva 
1 

Savjetnik za međunarodnu 
suradnju 

magistar ekonomije ili 
magistar prava 

1 
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Pomoćnik pročelnika 
Upravnog odjela za 

međunarodnu suradnju i 
razvojne programe 

magistar prava, magistar 
ekonomije ili magistar struke u 
području drugih društvenih ili 

humanističkih znanosti 

1 

Savjetnik za infrastrukturu i 
investicije 

 

magistar inženjer 
građevinarstva, magistar 
inženjer elektrotehnike, 

magistar inženjer strojarstva ili 
magistar inženjer prometa 

1 

Viši stručni suradnik za 
infrastrukturu i investicije 

magistar inženjer 
građevinarstva, magistar 
inženjer elektrotehnike, 

magistar inženjer strojarstva ili 
magistar inženjer prometa 

1 

Stručni suradnik za 
infrastrukturu i investicije 

sveučilišni ili stručni 
prvostupnik ekonomske struke  

1 

Viši stručni suradnik za 
energetiku 

magistar inženjer 
građevinarstva, magistar 
inženjer elektrotehnike, 

magistar inženjer strojarstva ili 
magistar inženjer prometa 

1 

Upravni odjel za 
poljoprivredu 

Zamjenik pročelnika 
Upravnog odjela 

magistar prava ili ekonomije, 
odnosno magistar inženjer 

poljoprivredne struke 
1 

Viši savjetnik za programe 
potpora poljoprivredi 

magistar inženjer 
poljoprivredne struke 

1 

Savjetnik za provedbu 
strateških projekata u sektoru 

poljoprivrede 

magistar prava ili magistar 
inženjer građevinarstva 

1 

Referent za projekte iz 
poljoprivrede 

srednja stručna sprema 
poljoprivredne struke 

1 

Upravni odjel za ruralni 
razvoj 

Pročelnik Upravnog odjela
magistar ekonomije ili prava, 

odnosno magistar inženjer 
poljoprivredne struke 

1 

Administrativni tajnik 
pročelnika 

srednja stručna sprema 
upravne, birotehničke ili 

ekonomske struke 
1 

Upravni odjel za 
kontinentalni turizam 

Pročelnik Upravnog odjela 

magistar prava, magistar 
ekonomije ili magistar struke u 

području drugih društvenih, 
humanističkih i tehničkih 

znanosti

1 

Zamjenik pročelnika 
Upravnog odjela 

magistar prava, magistar 
ekonomije ili magistar struke u 

području drugih društvenih, 
humanističkih i tehničkih 

znanosti

1 

Administrativni tajnik 
pročelnika 

srednja stručna sprema 
upravne, birotehničke ili 

ekonomske struke 
1 
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Pomoćnik pročelnika 
Upravnog odjela za turizam

magistar prava, magistar 
ekonomije ili magistar struke u 

području drugih društvenih, 
humanističkih, biotehničkih i 

tehničkih znanosti 

1 

Viši savjetnik za područje 
ekološke proizvodnje 

magistar prava, magistar 
ekonomije, magistar struke iz 
područja drugih  društvenih i 
humanističkih, biotehničkih i 

tehničkih znanosti 

1 

Stručni suradnik za 
programe poticanja turizma

sveučilišni prvostupnik prava, 
ekonomije ili sveučilišni 
prvostupnik iz područja 

humanističkih ili društvenih 
znanosti

2 

Pomoćnik pročelnika 
Upravnog odjela za 

marketing kontinentalnog 
turizma 

magistar prava, magistar 
ekonomije ili magistar struke u 

području drugih društvenih, 
humanističkih i tehničkih 

znanosti

1 

Viši savjetnik za pravna 
pitanja 

magistar prava 1 

Viši stručni suradnik za 
marketing kontinentalnog 

turizma 

magistar ekonomije ili magistar 
agroekonomike 

1 

Upravni odjel za 
prostorno uređenje i 

graditeljstvo 

Viši savjetnik za prostorno 
uređenje i graditeljstvo 

magistar inženjer arhitekture ili 
građevinarstva 

1 

Savjetnik za prostorno 
uređenje i graditeljstvo 

magistar inženjer arhitekture ili 
građevinarstva 

1 

Viši stručni suradnik za 
prostorno uređenje i 

graditeljstvo 

magistar inženjer arhitekture ili 
građevinarstva 

4 

Upravni odjel za 
prostorno planiranje, 

zaštitu okoliša i prirode 

Zamjenik pročelnika 
Upravnog odjela 

magistar inženjer arhitekture, 
magistar inženjer tehnološke, 
tehničke, prirodoslovne struke 

ili magistar prava 

1 

Pomoćnik pročelnika 
Upravnog odjela za 
prostorno planiranje 

magistar inženjer arhitekture ili 
građevinarstva, magistar prava 

1 

Viši savjetnik za prostorno 
planiranje 

magistar inženjer arhitekture ili 
građevinarstva, magistar prava 

1 

Viši stručni suradnik za 
procjenu vrijednosti 

nekretnina 

magistar inženjer geodetske, 
građevinske ili pravne struke 

1 

Referent za procjenu 
vrijednosti nekretnina 

srednja stručna sprema 
upravne, birotehničke ili opće 

struke
1 
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Upravni odjel za 
prosvjetu, kulturu, šport i 

tehničku kulturu 

Pročelnik Upravnog odjela
magistar struke u 

području humanističkih ili 
društvenih znanosti 

1 

Viši savjetnik za 
osnovne škole

magistar ekonomije 1 

Viši stručni suradnik za 
školstvo 

magistar struke u području 
društvenih ili humanističkih 

znanosti
1 

Viši savjetnik za investicije
magistar inženjer 

građevinarstva 
1 

Referent za investicije 
srednja stručna sprema 

građevinske struke 
1 

Stručni suradnik za šport 
sveučilišni prvostupnik ili 

stručni prvostupnik 
trenerske struke 

1 

Upravni odjel za 
zdravstvo i socijalnu skrb 

Pročelnik Upravnog odjela

magistar struke odnosno 
doktor struke u području 

društvenih znanosti, 
biomedicine ili zdravstva i 

humanističkih znanosti 

1 

Zamjenik pročelnika 
Upravnog odjela 

magistar struke odnosno 
doktor struke u području 

društvenih znanosti, 
biomedicine ili zdravstva i 

humanističkih znanosti 

1 

Referent za administrativne 
poslove 

srednja stručna sprema 
upravne ili opće struke 

2 

Upravni odjel za upravne 
 i pravne poslove 

Zamjenik pročelnika 
Upravnog odjela

magistar prava 1 

Viši savjetnik za upravne i 
pravne poslove 

magistar prava 1 

Viši savjetnik za imovinsko-
pravna pitanja 

magistar prava 1 

Savjetnik za upravna i 
pravna pitanja 

magistar prava 1 

Samostalni upravni referent magistar prava 1 

Služba za javnu nabavu 

Pročelnik Službe 

magistar ekonomije, 
magistar prava odnosno 

magistar inženjer tehničke ili 
biotehničke struke 

1 

Zamjenik pročelnika Službe

magistar ekonomije, 
magistar prava odnosno 

magistar inženjer tehničke ili 
biotehničke struke 

1 

Viši savjetnik za javnu 
nabavu 

magistar ekonomije, 
magistar prava odnosno 

magistar inženjer tehničke ili 
biotehničke struke 

1 

Savjetnik za javnu nabavu 
magistar ekonomije, 

magistar prava ili magistar 
inženjer građevinarstva 

1 
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Viši stručni suradnik za 
javnu nabavu 

magistar ekonomije, 
magistar prava ili magistar 

inženjer građevinarstva 
1 

Služba za zajedničke 
poslove 

Vozač 
srednja stručna sprema 

prometne ili tehničke struke 
1 

Spremač NSS ili osnovna škola 1 

Viši stručni suradnik za 
materijalno knjigovodstvo 

magistar ekonomije 1 

Jedinica unutarnje 
revizije 

Pomoćni unutarnji revizor 
magistar ekonomije ili magistar 

prava
1 

Viši stručni suradnik za 
poslove unutarnje revizije 

magistar ekonomije ili magistar 
prava 

1 

" 
 
 

III. 
 

Ove Izmjene Plana bit će objavljene u "Županijskom glasniku" i na internetskim stranicama 
Osječko-baranjske županije. 
 
 
 
 
KLASA: 112-01/18-01/2 
URBROJ: 2158/1-01-02-18-2 
Osijek, 29. ožujka 2018. 
 
 
 
 
 Župan 
 Ivan Anušić 
 
 


