
Temeljem članka 3. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 86/08.), članka 125. Zakona o radu ("Narodne 
novine" broj 149/09.), članka 55a. 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 24. Odluke o upravnim 
tijelima Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 3/10.), Župan Osječko-baranjske 
županije donio je 1. travnja 2011. godine 
 
 
 
 

P R A V I L N I K 
 

o izmjenama Pravilnika o radu u upravnim 
tijelima Osječko-baranjske županije 

 
 

Članak 1. 
 
 U Pravilniku o radu u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije (''Županijski glasnik'' 
broj 14/08. i 4/10.) u članku 24. stavak 1. riječi "Osnovnu plaću" zamjenjuju se riječju "Plaću". 
 
 

Članak 2. 
 
 U članku 27. stavak 3. briše se. 
 
 

Članak 3. 
 
 U članku 28. stavak 3. briše se, a stavak 4. postaje stavkom 3. 
 
 

Članak 4. 
 
 U članku 31. stavak 1. riječi "Osnovna plaća" zamjenjuju se riječju "Plaća". 
 
 Stavak 2. mijenja se i glasi: 
 "Uvećanja plaće iz prethodnog stavka međusobno se ne isključuju". 
 
 Stavak 3. briše se. 
 
 U stavku 11. riječ "osnovne" briše se. 
 
 Stavci 4., 5., 6., 7., 8., 9. 10. i 11. postaju stavcima 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. 
 

Članak 5. 
 
 Članak 32. mijenja se i glasi: 
 

"Članak 32. 
 
 Zaposlenik ima pravo na dodatak za radni staž ostvaren u upravi i to za: 
- 20 do 29 godina     4% 
- od 30 do 34 godine    8% 
- od 35 i više godina              10%. 



Kao radni staž ostvaren u upravi smatra se rad u svim državnim tijelima odnosno tijelima 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
 

Pravo iz stavka 1. ovoga članka zaposlenik ostvaruje prvog narednog mjeseca od mjeseca u 
kojem je navršio odgovarajuće godine radnog staža. 
 
 Zaposlenik ima pravo na dodatak ako ima znanstveni stupanj i to za: 
- znanstveni stupanj magistra znanosti   8% 
- znanstveni stupanj doktora znanosti              15% 
ako znanstveni stupanj nije preduvjet za radno mjesto na kojem zaposlenik radi, a u funkciji je poslova 
radnog mjesta na kojem zaposlenik radi." 
 
 

Članak 6. 
 
 U članku 33. stavak 1. i stavak 2. riječ "osnovne" briše se. 
 
 

Članak 7. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u ''Županijskom glasniku''. 
 
 
 
Klasa: 023-04/11-02/1 
Urbroj: 2158/1-01-02-11-2 
 
Osijek, 1. travnja 2011. 
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 dr.sc. Vladimir Šišljagić, v.r. 
 
 


