
Temeljem 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. i 2/13.), a u svezi članka 

93. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi 

("Narodne novine" broj 86/08. i 61/11.), Župan Osječko-baranjske županije donio je 7. travnja 2016. 

godine 

 

 

 

 

 

P L A N 

 

prijma polaznika stručnog osposobljavanja 

za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 

upravna tijela Osječko-baranjske županije 

za 2016. godinu 
 

 

 

I. 

 

Planom prijma polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 

upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2016. godinu (nastavno: Plan prijma) utvrđuje se broj, 

stručna sprema i struka polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 

upravnim tijelima Osječko-baranjske županije za 2016. godinu, u okviru mjera aktivne politike 

zapošljavanja Vlade Republike Hrvatske koje se provode pri Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. 

 

 

II. 

 

Plan prijma temelji se na pisanim prijedlozima pročelnika upravnih tijela Osječko-baranjske 

županije, vodeći računa o postojanju personalnih i tehničkih uvjeta u upravnim tijelima za neometano 

provođenje programa stručnog osposobljavanja za rad uz mentorstvo. 

 

 

III. 

 

Izrazi koji se u Planu prijma koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na 

muške i ženske osobe. 

 

 

IV. 

 

Na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog u upravnim tijelima Osječko-

baranjske županije za 2016. godinu planira se prijam ukupno 38 polaznika stručnog osposobljavanja 

od kojih 22 polaznika sa sveučilišnim dodiplomskim studijem ili integriranim preddiplomskim i 

diplomskim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem, 2 polaznika s preddiplomskim 

sveučilišnim studijem i 14 polaznika sa srednjom stručnom spremom. 

 

Planirani broj polaznika stručnog osposobljavanja po upravnim tijelima Osječko-baranjske 

županije, njihov stupanj obrazovanja i struka utvrđeni su u tabličnom prikazu Plana prijma stručnog 

osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 

2016. godinu, koji čini sastavni dio ovog Plana prijma. 
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V. 

 

Na dan donošenja ovoga Plana u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije u radnom 

odnosu na neodređeno vrijeme nalazi se 174 zaposlenika, od kojih 106 zaposlenika sa sveučilišnim 

dodiplomskim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem ili specijalističkim 

diplomskim stručnim studijem, 15 zaposlenika sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili 

stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine, 49 zaposlenika sa stečenom srednjom stručnom 

spremom i 4 zaposlenika s nižom stručnom spremom. 

 

 

VI. 

 

Ovaj Plan bit će objavljen na internetskim stranicama Osječko-baranjske županije. 

 

 

 

Klasa: 112-01/16-01/2 

Urbroj: 2158/1-01-02-16-2 

 

Osijek, 7. travnja 2016. 

 

 

 

 

 Župan 

 

 dr.sc. Vladimir Šišljagić, v.r. 
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TABLIČNI PRIKAZ PLANA PRIJMA POLAZNIKA STRUČNOG 

OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 

U UPRAVNA TIJELA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

ZA 2016. GODINU 

 

 

Redni 

broj 
Upravno tijelo Stupanj obrazovanja i struka Broj polaznika 

1.  
Upravni odjel za 

javne financije 

Sveučilišni dodiplomski studij ili integrirani 

preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički 

diplomski stručni studij - magistar ekonomije 

2 

Srednja stručna sprema ekonomskog smjera 2 

2.  

Upravni odjel za 

poljoprivredu i 

ruralni razvoj 

Sveučilišni dodiplomski studij ili integrirani 

preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički 

diplomski stručni studij - magistar inženjer 

ratarstva 

1 

Sveučilišni dodiplomski studij ili integrirani 

preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički 

diplomski stručni studij - magistar inženjer 

ekološke poljoprivrede 

2 

Sveučilišni dodiplomski studij ili integrirani 

preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički 

diplomski stručni studij - magistar inženjer 

agroekonomike 

2 

Sveučilišni dodiplomski studij ili integrirani 

preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički 

diplomski stručni studij - magistar inženjer 

poljoprivrede 

2 

3.  

Upravni odjel za 

prostorno 

uređenje i 

graditeljstvo 

Sveučilišni dodiplomski studij ili integrirani 

preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički 

diplomski stručni studij - magistar inženjer 

građevinarstva 

1 

Srednja stručna sprema građevinskog smjera 1 

Srednja stručna sprema ekonomskog smjera 1 

4.  

Upravni odjel za 

prostorno 

planiranje, zaštitu 

okoliša i prirode 

Sveučilišni dodiplomski studij ili integrirani 

preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički 

diplomski stručni studij - magistar inženjer 

prehrambenog inženjerstva 

1 

Srednja stručna sprema smjer ekološki tehničar 1 
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5.  

Upravni odjel za 

prosvjetu, 

kulturu, šport i 

tehničku kulturu 

Sveučilišni dodiplomski studij ili integrirani 

preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički 

diplomski stručni studij - magistar 

komunikologije 

1 

Sveučilišni dodiplomski studij ili integrirani 

preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički 

diplomski stručni studij - magistar hrvatskog 

jezika i književnosti 

1 

Sveučilišni dodiplomski studij ili integrirani 

preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički 

diplomski stručni studij - magistar kulturologije i 

medijske kulture 

1 

Sveučilišni dodiplomski studij ili integrirani 

preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički 

diplomski stručni studij - magistar edukacije, 

geografije i povijesti 

1 

Preddiplomski sveučilišni studij - sveučilišni 

prvostupnik ekonomije, smjera poslovna 

informatika 

1 

Preddiplomski sveučilišni studij - sveučilišni 

prvostupnik ekonomije, smjera management 
1 

6.  

Upravni odjel za 

zdravstvo i 

socijalnu skrb 

Sveučilišni dodiplomski studij ili integrirani 

preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički 

diplomski stručni studij - magistar prava 

3 

Srednja stručna sprema ekonomskog, upravnog ili 

općeg smjera 
2 

7.  

Upravni odjel za 

upravne i pravne 

poslove 

Sveučilišni dodiplomski studij ili integrirani 

preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički 

diplomski stručni studij - magistar prava 

1 

8.  
Služba za javnu 

nabavu 

Sveučilišni dodiplomski studij ili integrirani 

preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički 

diplomski stručni studij - magistar prava 

1 

9.  

Služba za 

zajedničke 

poslove 

Sveučilišni dodiplomski studij ili integrirani 

preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički 

diplomski stručni studij - magistar prava 

2 

Srednja stručna sprema elektrotehničkog smjera 1 

Srednja stručna sprema grafičkog smjera 1 

Srednja stručna sprema komercijalnog smjera 3 

Srednja stručna sprema općeg smjera 2 

 

UKUPNO 

 

38 

 


