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AKTI ŽUPANA
Na temelju članka 13. stavak 2. Zakona o
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, br. 28/10) i
članka 41. Statuta Požeško-slavonske županije
(„Požeško-slavonski službeni glasnik“, br. 1/13 i
2/18), župan Požeško-slavonske županije donosi

Članak 5.
Pročelnik prati rad i doprinos službenika
odnosno namještenika u obavljanju poslova iz
nadležnosti upravnog tijela kojim rukovodi.
Rad i doprinos pročelnika u obavljanju
poslova iz nadležnosti upravnog tijela prati
župan.
Članak 6.

PRAVILNIK
o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih
rezultata u radu i načinu isplate dodataka za
uspješnost na radu službenika i namještenika
upravnih tijela Požeško-slavonske županije

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji za
utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i način
isplate dodataka za uspješnost na radu službenika
i namještenika u upravnim tijelima Požeškoslavonske županije.
Članak 2.
Kriteriji za utvrđivanje natprosječnih
rezultata u radu službenika i namještenika jesu:
- ocjena kojom je službenik odnosno
namještenik ocijenjen
- odnos prema radu i strankama
- uspješno i kvalitetno obavljeni poslovi radnog
mjesta na koje je službenik odnosno namještenik
raspoređen i u rokovima kraćim od predviđenih
zakonom
- uspješno i pravodobno obavljanje poslova
odsutnog službenika odnosno namještenika, uz
redovito obavljanje poslova svog radnog mjesta
- doprinos službenika odnosno namještenika
unapređenju poslovnog procesa upravnog tijela –
kreativnost i/ili samoinicijativnost službenika
Članak 3.
Službeniku odnosno namješteniku kojem
su utvrđeni natprosječni rezultati u radu isplatit
će se dodatak za uspješnost na radu.
Članak 4.
Dodatak za uspješnost na radu može
iznositi godišnje najviše tri plaće službenika
odnosno namještenika koji ostvaruje dodatak i
ne može se ostvarivati kao stalni dodatak uz
plaću.

Ako pročelnik ocijeni da su ispunjeni
kriteriji za ostvarivanje dodatka za uspješnost na
radu službenika odnosno namještenika, dostavlja
pisani prijedlog iznosa dodatka na suglasnost
županu.
Župan, ukoliko je suglasan s isplatom
dodatka za uspješnost na radu, donosi odluku o
isplati i visini iznosa dodatka vodeći računa o
ukupno osiguranim sredstvima u Proračunu
Požeško-slavonske županije.
Ako župan ocijeni da su ispunjeni kriteriji
za ostvarivanje dodatka za uspješnost na radu
pročelnika, donosi odluku o isplati i visini iznosa
dodatka vodeći računa o ukupno osiguranim
sredstvima u Proračunu Požeško-slavonske
županije.
Članak 7.
Odluka iz stavka 2. i 3. članka 6. ovog
Pravilnika dostavlja se Upravnom odjelu za
proračun i financije na obračun dodatka za
uspješnost na radu službenika odnosno
namještenika.
Isplata dodatka za uspješnost na radu vrši
se u mjesecu u kojem je donesena Odluka iz
stavka 1. ovog Pravilnika.
Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Požeško-slavonskom
službenom glasniku“.
ŽUPAN
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
KLASA: 022-01/18-01/45
URBROJ:2177/1-01-18-1
Požega, 14. prosinca 2018.
ŽUPAN
Alojz Tomašević, dipl. oec., v.r.
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Na temelju članka 22. Odluke o upravnim
tijelima Požeško-slavonske županije („Požeškoslavonski službeni glasnik“, br. 5/06, 8/06ispravak, 15/06, 18/07, 8/09, 9/10 i 7/18) i članka
41. Statuta Požeško-slavonske županije
(„Požeško-slavonski službeni glasnik“, br. 1/13 i
2/18) župan Požeško-slavonske županije donosi

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem redu upravnih
tijela Požeško-slavonske županije
Članak 1.
Ovim Pravilnikom mijenja se i dopunjuje
Sistematizacija radnih mjesta upravnih tijela
Požeško-slavonske županije koja je sastavni dio
Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela
Požeško-slavonske županije („Požeškoslavonski službeni glasnik“, br. 8a/10, 1/12, 2/12,
3/12, 4/13, 6/13, 3/14, 3/15, 4/15, 7/15, 3/16,
8/16, 5/17, 1/18, 3/18 i 6/18).
Članak 2.
U
UPRAVNOM
ODJELU
ZA
GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO
- iza točke 1. dodaje se nova točka 2. a naziv
radnog mjesta glasi:
„viši savjetnik za gospodarstvo“
2. kategorija, potkategorija viši savjetnik, 4.
klasifikacijski rang
Potrebno stručno znanje:
- magistar struke ili stručni specijalist
ekonomske, pravne ili
druge odgovarajuće struke,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na osobnom računalu,
- poznavanje jednog stranog svjetskog jezika,
- položen državni stručni ispit
Opis poslova radnog mjesta:
Prati i analizira stanje gospodarstva,
izrađuje stručne materijale i izvješća s
područja gospodarstva i poduzetništva, predlaže i
sudjeluje u izradi i provođenju programa i
projekata s područja gospodarstva, surađuje s
državnim i županijskim institucijama s područja
gospodarstva od županijskog i regionalnog
značaja te ostale poslove po nalogu pročelnika.
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Broj izvršitelja:
1
Dosadašnje točke 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18. i 19. postaju točke
3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,
18., 19. i 20.
- u točki 6. naziv radnog mjesta: „viši referent za
lovstvo, koncesije i razminiranje“, mijenja se i
glasi: „stručni suradnik za lovstvo, koncesije i
razminiranje“.
a „potkategorija radnog mjesta viši referent, 9.
klasifikacijski rang“, mijenja se u:
„potkategorija radnog mjesta stručni suradnik, 8.
klasifikacijski rang“.
Potrebno stručno znanje:
- „najmanje jedna godina radnog iskustva
na odgovarajućim poslovima”, mijenja se i glasi:
„najmanje tri godine radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima”.
Ostali uvjeti za potrebno stručno znanje
ostaju nepromijenjeni.
- u točki 7. naziv radnog mjesta: „ viši referent za
promet i komunalno gospodarstvo“, mijenja se
i glasi: „stručni suradnik za promet i
komunalno gospodarstvo“.
a „potkategorija radnog mjesta viši referent, 9.
klasifikacijski rang“, mijenja se u:
„potkategorija radnog mjesta stručni suradnik, 8.
klasifikacijski rang“.
Potrebno stručno znanje:
- „najmanje jedna godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima”, mijenja se i glasi:
„najmanje tri godine radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima”.
Ostali uvjeti za potrebno stručno znanje ostaju
nepromijenjeni.
- u točki 8. mijenja se broj izvršitelja:
umjesto „3” treba stajati „4“.
- u točki 10. naziv radnog mjesta: „viši referent
za prostorno uređenje“, mijenja se i glasi:
„stručni suradnik za prostorno uređenje“.
a „potkategorija radnog mjesta viši referent, 9.
klasifikacijski rang“, mijenja se u:
„potkategorija radnog mjesta stručni suradnik, 8.
klasifikacijski rang“.
Potrebno stručno znanje:
- „najmanje jedna godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima”, mijenja se i glasi:
„najmanje tri godine radnog iskustva na
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odgovarajućim poslovima”.
Ostali uvjeti za potrebno stručno znanje ostaju
nepromijenjeni.
Broj izvršitelja:
umjesto „3” treba stajati „4”
- u točki 11. naziv radnog mjesta: „viši referent
za graditeljstvo“, mijenja se i glasi:
„ stručni suradnik za graditeljstvo“.
„potkategorija radnog mjesta viši referent, 9.
klasifikacijski rang“, mijenja se u:
„potkategorija radnog mjesta stručni suradnik, 8.
klasifikacijski rang“.
Potrebno stručno znanje:
- „najmanje jedna godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima”, mijenja se i glasi:
„najmanje tri godine radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima”.
Ostali uvjeti za potrebno stručno znanje ostaju
nepromijenjeni.
Broj izvršitelja:
umjesto „1” treba stajati „2”
- u točki 14. naziv radnog mjesta: „viši referent
za zaštitu okoliša“, mijenja se i glasi:
„ stručni suradnik za zaštitu okoliša“.
„potkategorija radnog mjesta viši referent, 9.
klasifikacijski rang“, mijenja se u:
„potkategorija radnog mjesta stručni suradnik, 8.
klasifikacijski rang“.
Potrebno stručno znanje:
- „najmanje jedna godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima”, mijenja se i glasi:
„najmanje tri godine radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima”.
Ostali uvjeti za potrebno stručno znanje ostaju
nepromijenjeni.
- u točki 17. naziv radnog mjesta: „viši referent
za poslove s nekretninama“, mijenja se i glasi: „
stručni suradnik za poslove s nekretninama“.
„potkategorija radnog mjesta viši referent, 9.
klasifikacijski rang“, mijenja se u:
„potkategorija radnog mjesta stručni suradnik, 8.
klasifikacijski rang“.
Potrebno stručno znanje:
- „najmanje jedna godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima”, mijenja se i glasi:
„najmanje tri godine radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima”.
Ostali uvjeti za potrebno stručno znanje ostaju
nepromijenjeni.

- u Ispostavi Pakrac, u točki 18. naziv radnog
mjesta: „viši referent za prostorno uređenje“,
mijenja se i glasi: „stručni suradnik za
prostorno uređenje“.
- „potkategorija radnog mjesta viši referent, 9.
klasifikacijski rang“, mijenja se u:
„potkategorija radnog mjesta stručni
suradnik, 8. klasifikacijski rang“.
- Potrebno stručno znanje:
- „najmanje jedna godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima”, mijenja se i glasi:
„najmanje tri godine radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima”.
- Ostali uvjeti za potrebno stručno znanje ostaju
nepromijenjeni.
- u Ispostavi Pakrac, u točki 19. naziv radnog
mjesta: „viši referent za graditeljstvo“, mijenja
se i glasi:“stručni suradnik za graditeljstvo“.
„potkategorija radnog mjesta viši referent, 9.
klasifikacijski rang“, mijenja se u:
„potkategorija radnog mjesta stručni suradnik, 8.
klasifikacijski rang“.
- Potrebno stručno znanje:
- „najmanje jedna godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima”, mijenja se i glasi:
„najmanje tri godine radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima”.
Ostali uvjeti za potrebno stručno znanje
ostaju nepromijenjeni.
Članak 3.
U UPRAVNOM ODJELU ZA DRUŠTVENE
DJELATNOSTI
u točki 8. naziv radnog mjesta: „viši
referent
za
hrvatske
branitelje
iz
Domovinskog rata i druge društvene
djelatnosti“, mijenja se i glasi: „stručni
suradnik za hrvatske branitelje iz
Domovinskog rata i druge društvene
djelatnosti “.
a „potkategorija radnog mjesta viši referent, 9.
klasifikacijski rang“, mijenja se u:
„potkategorija radnog mjesta stručni suradnik, 8.
klasifikacijski rang“.
Potrebno stručno znanje:
- „najmanje jedna godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima”, mijenja se i glasi:
„najmanje tri godine radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima”.
Ostali uvjeti za potrebno stručno znanje
ostaju nepromijenjeni.
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Članak 4.
U UREDU ŽUPANA
- u točki 3. u opisu poslova radnog mjesta: „viši
savjetnik za odnose s javnošću i informiranje“ iza
riječi: „poslove službenika za informiranje“
dodaju se riječi: „poslove u svezi zaštite
podataka”.
Članak 5.
U TAJNIŠTVU POŽEŠKO-SLAVONSKE
ŽUPANIJE
u točki 2. u opisu poslova radnog mjesta:
„viši savjetnik za pravne poslove“ riječi:
„Obavlja poslove službenika za informiranje i
zaštitu osobnih podataka. Vodi drugostupanjske
postupke u povodu žalbi na rješenja gradova i
općina iz područja komunalnog gospodarstva“
brišu se.
Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Požeško-slavonskom
službenom glasniku“.
KLASA: 112-01/18-01/12
URBROJ: 2177/1-01-18-1
Požega, 13. prosinca 2018.
ŽUPAN
Alojz Tomašević, dipl. oec., v.r.
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA,
Požega, Županijska 7, kao poslodavac, zastupana
po županu Alojzu Tomaševiću, dipl. oec.
i
SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH
SLUŽBENIKA
I
NAMJEŠTENIKA
REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja
Petra Krešimira IV br.2, zastupan po
predsjedniku Sindikata Borisu Pleši i
sindikalnom povjereniku Županijskih ureda
Požega, Ljubanu Čoliću, zaključili su dana 14.
prosinca 2018. godine

DODATAK I
Kolektivnom ugovoru za zaposlene u
Upravnim tijelima Požeško-slavonske
županije od 26. 09. 2017. godine
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Članak 1.
Članak 38. Kolektivnog ugovora za
zaposlene u upravnim tijelima Požeškoslavonske županije mijenja se i glasi:
„ Osnovica za obračun plaća službenika i
namještenika zaposlenih u upravnim tijelima
Požeško-slavonske županije iznosi 3.122,06
kuna“
Članak 2.
Ovaj Dodatak I Kolektivnom ugovoru
primjenjuju se od 01. prosinca 2018. godine,
počevši s plaćom za mjesec prosinac 2018.
godine koja će biti isplaćena u mjesecu siječnju
2019. godine.
Članak 3.
Ovaj Dodatak I Kolektivnom ugovoru
sastavljen je u tri istovjetna primjerka od kojih
svaka strana zadržava po jedan.
KLASA: 110-01/18-01/2
URBROJ: 2177/1-05-05/3-18-1
Požega, 14. prosinca 2018.
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Alojz Tomašević, dipl. oec., v.r.
SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
PREDSJEDNIK
Boris Pleša, dipl. politolog, v.r.
SINDIKALNI POVJERENIK
ŽUPANIJSKIH UREDA POŽEGA
Ljuban Čolić, inž., v.r.
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