
Temeljem članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.), članka 4. 
stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine" broj 86/08. i 61/11.), 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., 16/09. i 
2/13.) i članka 16. stavak 3. Odluke o upravnim tijelima Osječko-baranjske županije ("Županijski 
glasnik" broj 3/10., 4/12. i 10/13.), Župan Osječko-baranjske županije donio je 14. travnja 2015. godine 
 
 
 
 
 

P R A V I L N I K 
 

o izmjenama Pravilnika o 
unutarnjem redu Službe za zajedničke 

poslove Osječko-baranjske županije 
 
 
 

Članak 1. 
 

Ovim Pravilnikom mijenja se Pravilnik o unutarnjem redu Službe za zajedničke poslove 
Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 11/10., 4/11. i 4/14.). 
 
 

Članak 2. 
 

U članku 8. u tablici radno mjesto pod rednim brojem 14. mijenja se tako da glasi: 
 

14. Viši stručni suradnik za poslove prijevoza II. viši stručni suradnik  6. 1 
 

U tablici kod radnog mjesta pod rednim brojem 15. mijenja se broj izvršitelja tako da se broj "2" 
zamjenjuje brojem "3". 
 
 

Članak 3. 
 

U članku 10. u tablici mijenja se radno mjesto pod rednim brojem 14. tako da glasi: 
 

14. Viši stručni 
suradnik za 
poslove prijevoza 

organizira poslove te proučava i 
stručno obrađuje pitanja iz područja 
Pododsjeka, obavlja poslove 
organizacije prijevoza za službene 
potrebe, utvrđuje raspored korištenja 
službenih automobila, vodi 
evidencije u svezi s prijevozom i 
kontrolom mjesečne potrošnje goriva 
službenih automobila, brine o 
korištenju kartica za gorivo i ENC 
uređaja te obavlja i druge poslove 
koje mu povjeri pročelnik 

magistar inženjer prometa ili 
druge odgovarajuće struke, 1 
godina radnog iskustva na 
odgovarajućim poslovima, 
državni stručni ispit, 
osposobljenost za rad s 
informatičkim programima 
uredskog poslovanja, vozački 
ispit za upravljanje motornim 
vozilima "B" kategorije 

 
 



Članak 4. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku". 
 
 
 
Klasa: 023-04/15-02/2 
Urbroj: 2158/1-01-02-15-2 
 
Osijek, 14. travnja 2015. 
 
 
 
 
 Župan 
 
 dr.sc. Vladimir Šišljagić, v.r. 
 
 


