
Temeljem članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08.), članka 55a. stavak 2. točka 5. 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 16. stavak 3. Odluke o upravnim tijelima Osječko-baranjske županije 
("Županijski glasnik" broj 3/10.), Župan Osječko-baranjske županije donio je 21. listopada 2010. 
godine 
 
 
 

P R A V I L N I K 
 

o unutarnjem redu Upravnog odjela 
za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku 
kulturu Osječko-baranjske županije 

 
 
 

Članak 1. 
 

Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, 
šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i 
drugi uvjeti za raspored na radna mjesta službenika, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad 
ovog upravnog odjela. 
 

Članak 2. 
 

Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na 
muške i ženske osobe. 
 

Članak 3. 
 

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu (nastavno: Upravni odjel) je 
upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne, 
upravne i druge stručne poslove vezane uz djelatnosti školstva, brige o djeci, kulture, tjelesne kulture i 
športa te tehničke kulture iz nadležnosti Županije. 
 

U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja osobito sljedeće poslove: 
- poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti prosvjete, a osobito osnovnog i 

srednjeg školstva te brige o djeci, kulture i zaštite kulturne baštine, tjelesne kulture i športa i 
tehničke kulture, 

- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada 
Upravnog odjela, 

- poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih 
tijela pripremaju ustanove čiji je osnivač Županija u djelatnostima iz stavka 1., 

- poslove pripreme prijedloga mreže ustanova u djelatnostima iz stavka 1. sukladno posebnim 
zakonima, 

- poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog 
sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju tih mreža, 

- poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju programa financiranja 
javnih potreba u djelatnostima iz stavka 1. ovog članka, 

- poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju planskih akata kojima se 
uređuje korištenje sredstava za decentralizirane funkcije, 

- poslove izrade nacrta općih akata iz djelokruga rada Upravnog odjela, 
- poslove provođenja županijskih programa i akata u području učeničkog i studentskog 

standarda, 
- druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada 

Upravnog odjela iz stavka 1. ovoga članka. 
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Članak 4. 
 

Poslove iz djelokruga Upravnog odjela obavljaju službenici na radnim mjestima kako slijedi: 
 

R
ed

ni
 b

ro
j 

Naziv radnog mjesta 

K
at

eg
or

ija
 

Po
tk

at
eg

or
ija

 

R
az

in
a 

K
la

sif
ik

ac
ijs

ki
 

ra
ng

 

Br
oj

 iz
vr

šit
el

ja
 

1. Pročelnik Upravnog odjela I. glavni rukovoditelj  1. 1 

2. Pomoćnik pročelnika I. viši rukovoditelj  2. 1 

3. Viši savjetnik za školstvo II. viši savjetnik  4. 2 

4. Viši savjetnik za investicije II. viši savjetnik  4. 1 

5. Viši savjetnik za osnovne škole II. viši savjetnik  4. 1 

6. Viši savjetnik  za srednje škole II. viši savjetnik  4. 2 

7. Viši savjetnik za kulturu II. viši savjetnik  4. 1 

8. Savjetnik za pravne poslove II. savjetnik  5. 2 

9. Savjetnik za školstvo II. savjetnik  5. 1 

10. Viši stručni suradnik za školstvo II. viši stručni suradnik  6. 1 

11. Referent za administrativne poslove III. referent  11. 2 

12. Administrativni tajnik pročelnika III. referent  11. 1 
 
 

Članak 5. 
 

Upravnim odjelom upravlja pročelnik Upravnog odjela (nastavno: pročelnik). 
 

Pročelnik obavlja poslove utvrđene propisima i na njima temeljenim aktima Skupštine i 
župana, a posebno: 

Red. 
broj Naziv radnog mjesta Opis poslova Uvjeti 

1. Pročelnik Upravnog 
odjela 

organizira rad i rukovodi Upravnim 
odjelom, koordinira obavljanje svih 
poslova i obavlja najsloženije 
poslove iz nadležnosti Upravnog 
odjela, raspoređuje poslove i zadatke 
na službenike Upravnog odjela, te 
daje upute za rad službenika, brine o 
zakonitom i pravovremenom 
izvršenju poslova, neposredno 
organizira obavljanje svih poslova u 
Upravnom odjelu te obavlja i druge 
poslove za potrebe i po nalogu 
županijskih tijela i župana 

magistar struke u području 
humanističkih ili društvenih 
znanosti, 5 godina radnog 
iskustva na odgovarajućim 
poslovima, državni stručni ispit, 
iskustvo u obavljanju 
najsloženijih i odgovornih 
poslova u struci, osposobljenost 
za rad s informatičkim 
programima uredskog 
poslovanja, organizacijske 
sposobnosti i komunikacijske 
vještine potrebne za uspješno 
upravljanje upravnim tijelom 



 3

Pročelnik ima pomoćnika. Pročelnik može pojedine ovlasti za obavljanje određenih poslova 
prenijeti na svoga pomoćnika odnosno može povjeriti da ga zamjenjuje. 
 
 

Članak 6. 
 

U Upravnom odjelu obavljaju se poslovi i zadaće prema opisima i posebnim uvjetima kako 
slijedi: 
 

Red. 
broj Naziv radnog mjesta Opis poslova Uvjeti 

2. Pomoćnik pročelnika organizira rad i obavlja najsloženije 
poslove iz nadležnosti Upravnog 
odjela, priprema i izrađuje opće i 
pojedinačne akte iz djelokruga rada 
Upravnog odjela, proučava i stručno 
obrađuje najsloženija pitanja iz 
djelokruga rada Upravnog odjela, 
izrađuje i sudjeluje u izradi 
informacija, izvješća i drugih 
stručnih materijala, sudjeluje u 
rješavanju imovinsko-pravnih pitanja 
prilikom izgradnje objekata za 
potrebe školstva, kulture, športa, 
tehničke kulture i brige o djeci, po 
potrebi pruža stručnu pomoć radnim 
tijelima Skupštine i župana, te 
obavlja i druge poslove koje mu 
povjeri pročelnik 

magistar prava, 5 godina radnog 
iskustva na odgovarajućim 
poslovima, državni stručni ispit, 
osposobljenost za rad s 
informatičkim programima 
uredskog poslovanja 

3. Viši savjetnik za 
školstvo 

proučava i stručno obrađuje pitanja iz 
područja školstva te predškolskog 
odgoja i naobrazbe, prikuplja 
potrebne podatke za utvrđivanje 
sredstava za financiranje javnih 
potreba u školstvu, prati provedbu 
učeničkih natjecanja, prati rad s 
naprednim i darovitim učenicima, 
obrađuje prijave kandidata za dodjelu 
stipendija i potpora za 
poslijediplomski studij, po potrebi 
pruža stručnu pomoć radnim tijelima 
Skupštine i župana te obavlja i druge 
poslove koje mu povjeri pročelnik i 
pomoćnik pročelnika 

magistar prava, ekonomije ili 
humanističkih znanosti, 4 godine 
radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima, državni stručni ispit, 
osposobljenost za rad s 
informatičkim programima 
uredskog poslovanja 
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4. Viši savjetnik za 
investicije 

prati investicijsko održavanje 
školskih objekata, školskih športskih 
objekata, objekata kulture i tehničke 
kulture, vodi evidencije oštećenja na 
objektima, prati stanje opreme, 
nastavnih sredstava i pomagala u 
školama i o tome vodi evidencije, 
izrađuje i sudjeluje u izradi planova 
kapitalne izgradnje, tekućeg i 
investicijskog održavanja te priprema 
materijale u vezi provedbe postupka 
javne nabave iz nadležnosti 
Upravnog odjela, prati kapitalnu 
izgradnju školskog prostora i opreme 
prema standardima i normativima 
utvrđenim propisima te obavlja i 
druge poslove koje mu povjeri 
pročelnik i pomoćnik pročelnika 

magistar inženjer građevinarstva, 4 
godine radnog iskustva na 
odgovarajućim poslovima, državni 
stručni ispit, osposobljenost za rad 
s informatičkim programima 
uredskog poslovanja 

5. Viši savjetnik za 
osnovne škole 

obavlja najsloženije poslove, 
prikuplja, obrađuje podatke te vodi 
evidencije materijalnih troškova 
osnovnih škola, izrađuje i sudjeluje u 
izradi akata o utvrđivanju kriterija i 
mjerila za financiranje 
decentraliziranih funkcija u 
osnovnom školstvu, prati provedbu 
tih akata, proučava i stručno obrađuje 
najsloženija pitanja iz područja 
osnovnog školstva, obavlja poslove u 
vezi isplate sredstava za osnovno 
školstvo, sudjeluje u organizaciji 
prijevoza učenika osnovnih škola, 
prikuplja podatke o prijevozu i 
izrađuje nalog za isplatu sredstava 
prijevozniku, prati provedbu 
programa, izrađuje i sudjeluje u 
izradi stručnih materijala iz 
djelokruga rada Upravnog odjela, po 
potrebi pruža stručnu pomoć radnim 
tijelima Skupštine i župana te obavlja 
i druge poslove koje mu povjeri 
pročelnik i pomoćnik pročelnika 

magistar ekonomije, 4 godine 
radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima, državni stručni ispit, 
osposobljenost za rad s 
informatičkim programima 
uredskog poslovanja 
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6. Viši savjetnik za 
srednje škole 

obavlja najsloženije poslove, 
prikuplja, obrađuje podatke te vodi 
evidencije materijalnih troškova 
srednjih škola i učeničkih domova, 
izrađuje i sudjeluje u izradi akata o 
utvrđivanju kriterija i mjerila za 
financiranje decentraliziranih 
funkcija u srednjem školstvu, 
sudjeluje u izradi nacrta programa 
javnih potreba u športu, obavlja 
poslove u vezi isplate sredstava u 
skladu s programom javnih potreba u 
športu, prati provedbu tih akata, 
proučava i stručno obrađuje 
najsloženija pitanja iz područja 
srednjeg školstva, priprema 
materijale u vezi isplate sredstava za 
srednje škole i učeničke domove, 
izrađuje i sudjeluje u izradi stručnih 
materijala iz djelokruga rada 
Upravnog odjela, po potrebi pruža 
stručnu pomoć radnim tijelima 
Skupštine i župana te obavlja i druge 
poslove koje mu povjeri pročelnik i 
pomoćnik pročelnika 

magistar ekonomije, 4 godine 
radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima, državni stručni ispit, 
osposobljenost za rad s 
informatičkim programima 
uredskog poslovanja 

7. Viši savjetnik za 
kulturu 

obavlja najsloženije poslove, 
prikuplja, obrađuje podatke za 
ustanove kulture i udruge te vodi 
evidencije materijalnih troškova 
ustanova kulture, proučava i stručno 
obrađuje najsloženija pitanja iz 
područja kulture i tehničke kulture iz 
djelokruga rada Upravnog odjela, 
izrađuje i sudjeluje u izradi nacrta 
programa javnih potreba u kulturi i 
tehničkoj kulturi, prikuplja podatke 
za njihovu izradu, obavlja poslove u 
vezi isplate sredstava korisnicima, 
prati provedbu programa, izrađuje i 
sudjeluje u izradi stručnih materijala 
iz djelokruga rada Upravnog odjela, 
po potrebi pruža stručnu pomoć 
radnim tijelima Skupštine i župana te 
obavlja i druge poslove koje mu 
povjeri pročelnik i pomoćnik 
pročelnika 

magistar ekonomije, magistar 
struke u umjetničkom ili 
humanističkom području, 4 godine 
radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima, državni stručni ispit, 
osposobljenost za rad s 
informatičkim programima 
uredskog poslovanja 
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8. Savjetnik za pravne 
poslove 

prati i proučava problematiku iz 
područja prosvjete, kulture, športa i 
tehničke kulture, vodi evidencije o 
ustanovama, izrađuje i sudjeluje u 
izradi općih i pojedinačnih akata iz 
djelokruga rada Upravnog odjela, po 
potrebi pruža stručnu pomoć radnim 
tijelima Skupštine i župana, obavlja i 
druge poslove koje mu povjeri 
pročelnik i pomoćnik pročelnika 

magistar prava, 3 godine radnog 
iskustva na odgovarajućim 
poslovima, državni stručni ispit, 
osposobljenost za rad s 
informatičkim programima 
uredskog poslovanja 

9. Savjetnik za školstvo prikuplja, obrađuje te vodi evidencije 
materijalnih troškova osnovnih i 
srednjih škola, izrađuje i sudjeluje u 
izradi akata o utvrđivanju kriterija i 
mjerila za financiranje 
decentraliziranih funkcija u 
osnovnom i srednjem školstvu, prati 
provedbu tih akata, izrađuje i 
sudjeluje u izradi stručnih materijala 
iz djelokruga rada Upravnog odjela, 
po potrebi pruža stručnu pomoć 
radnim tijelima Skupštine i župana te 
obavlja i druge poslove koje mu 
povjeri pročelnik i pomoćnik 
pročelnika 

magistar ekonomije, 3 godine 
radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima, državni stručni ispit, 
osposobljenost za rad s 
informatičkim programima 
uredskog poslovanja 

10. Viši stručni suradnik 
za školstvo 

proučava i stručno obrađuje pitanja iz 
područja djelokruga Upravnog 
odjela, osobito iz područja prosvjete, 
izrađuje i sudjeluje u izradi općih i 
pojedinačnih akata iz područja 
djelokruga Upravnog odjela, po 
potrebi pruža stručnu pomoć radnim 
tijelima Skupštine i župana, te 
obavlja i druge poslove koje mu 
povjeri pročelnik i pomoćnik 
pročelnika 

magistar prava ili humanističkih 
znanosti, 1 godina radnog iskustva 
na odgovarajućim poslovima, 
državni stručni ispit, 
osposobljenost za rad s 
informatičkim programima 
uredskog poslovanja 

11. Referent za 
administrativne 
poslove 

obavlja administrativno-tehničke 
poslove, a posebno vodi propisane i 
druge evidencije, poslove prijepisa za 
potrebe Upravnog odjela, po potrebi 
obavlja poslove uredskog poslovanja, 
otpreme akata, poslove arhive te 
obavlja i druge administrativno-
tehničke poslove po nalogu 
pročelnika i pomoćnika pročelnika 

SSS upravnog, ekonomskog ili 
općeg smjera, 1 godina radnog 
iskustva na odgovarajućim 
poslovima, državni stručni ispit, 
osposobljenost za rad s 
informatičkim programima 
uredskog poslovanja 

12. Administrativni tajnik 
pročelnika 

obavlja administrativno-tehničke 
poslove uredskog poslovanja, vodi 
urudžbeni zapisnik, vodi propisane i 
druge evidencije, poslove prijepisa, te 
obavlja i druge administrativne 
poslove koje mu povjeri pročelnik i 
pomoćnik pročelnika 

SSS upravnog, ekonomskog ili 
općeg smjera, 1 godina radnog 
iskustva na odgovarajućim 
poslovima, državni stručni ispit, 
osposobljenost za rad s 
informatičkim programima 
uredskog poslovanja 
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Članak 7. 
 

Akademski ili stručni nazivi odnosno akademski stupnjevi stečeni prije stupanja na snagu 
Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju iz 2007. godine izjednačeni su s 
akademskim nazivima korištenim u ovom Pravilniku, kao oznakom stručnih uvjeta, sukladno ovome 
Zakonu. 
 
 

Članak 8. 
 

Osposobljenost za rad s informatičkim programima u smislu ovoga Pravilnika dokazuje se 
odgovarajućom javnom ispravom odnosno stručnom provjerom. 
 

Pod stručnom provjerom u smislu ovoga članka, smatra se i rad službenika koji u trenutku 
stupanja na snagu ovog Pravilnika radi na radnom mjestu za koje su utvrđeni uvjeti iz stavka 1. 
 
 

Članak 9. 
 

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika službenici Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i 
tehničku kulturu nastavljaju s radom na svojim dotadašnjim radnim mjestima te zadržavaju plaće i 
druga prava prema dotadašnjim rješenjima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta u 
skladu s ovim Pravilnikom. 
 
 

Članak 10. 
 

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu 
Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu ("Županijski glasnik" broj 10/08.). 
 
 

Članak 11. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". 
 
 
Klasa: 023-04/10-02/6 
Urbroj: 2158/1-01-02-10-2 
 
Osijek, 21. listopada 2010. 
 
 
 
 Župan 
 
 dr.sc. Vladimir Šišljagić, v.r. 
 
 


