
Temeljem 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 28. listopada 
2014. godine 
 
 
 
 

P R A V I L N I K 
 

o izmjenama i dopunama  
Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog 

odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo 
Osječko-baranjske županije 

 
 
 

Članak 1. 
 

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Osječko-
baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 12/13.) u članku 8. u tabeli pod rednim brojem 7. mijenja 
se broj izvršitelja tako da se broj "3" zamjenjuje brojem "2". 
 

U tabeli iza rednog broja 7. dodaje se redni broj 7.a koji glasi: 
 

7.a Viši stručni suradnik za graditeljstvo II. viši stručni suradnik  6. 1 
 

U tabeli pod rednim brojem 8. mijenja se broj izvršitelja tako da se broj "6" zamjenjuje brojem 
"5". 
 
 

Članak 2. 
 

U članku 11. u tabeli iza rednog broja 7. dodaje se redni broj 7.a koji glasi: 
7.a Viši stručni suradnik za 

graditeljstvo 
vodi upravne postupke do donošenja 
rješenja i izrađuje nacrte rješenja i drugih 
akata iz djelokruga rada Odsjeka iz 
područja graditeljstva sukladno posebnom 
zakonu, sudjeluje u izradi i praćenju 
programa, planova, izvješća i drugih 
odgovarajućih akata iz djelokruga rada 
Odsjeka iz područja graditeljstva sukladno 
posebnom zakonu, obavlja stručne poslove 
za radna tijela Skupštine i župana, obavlja i 
druge stručne poslove koje mu povjeri 
pročelnik i pomoćnik pročelnika 
 

magistar inženjer 
elektrotehnike ili 
strojarstva, 1 godina 
radnog iskustva na 
odgovarajućim 
poslovima, državni 
stručni ispit i stručni 
ispit, osposobljenost za 
rad s informatičkim 
programima uredskog 
poslovanja i 
preglednicima grafičkih 
dijelova dokumenata 
prostornog uređenja, 
vozački ispit za 
upravljanje motornim 
vozilima "B" kategorije 



Članak 3. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku". 
 
 
 
Klasa: 023-04/14-02/6 
Urbroj: 2158/1-01-02-14-2 
 
Osijek, 28. listopada 2014. 
 
 
 
 
 Župan 
 
 dr.sc. Vladimir Šišljagić, v.r. 
 
 
 
 


