
Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), Gradonačelnik Grada 
Rijeke, na prijedlog pročelnika Odjela gradske uprave za kulturu, 6. veljače 2017. godine, donio je 
 

PRAVILNIK 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu 

Odjela gradske uprave za kulturu 
 

Članak 1. 
 

U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za kulturu – Popisu radnih mjesta 
Odjela gradske uprave za kulturu, ukida se radno mjesto rednog broja 5. Viši savjetnik – 
kooridnator 2 za međunarodnu suradnju, te se umjesto istoga ustrojava novo radno mjesto pod 
istim rednim brojem i glasi: 
 
"5. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA MEĐUNARODNU SURADNJU  
Kategorija: II 
Potkategorija: viši stručni suradnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 6. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:   - 
Broj izvršitelja: 1 
 
Opis poslova radnog mjesta: 

• izrađuje prijave Odjela na natječaje Europske Unije i druge međunarodne natječaje na 
području kulture i umjetnosti, koji su od interesa za djelatnost Odjela i Grada, 

• vodi provedbu projekata odobrenih za financiranje na europskim i međunarodnim 
natječajima, 

• surađuje s djelatnicima Odjela uključene u provedbu projekata odobrenih za financiranje na 
europskim i međunarodnim natječajima, te drugih projekata međunarodnog karaktera, 

• sustavno prati i sudjeluje u radu međunarodnih udruženja i organizacija za kojima u Odjelu 
postoji interesi i/ili kojih je Grad Rijeka redovni, stalni ili pridruženi član (Les Rencontres, 
Eurocities, Culturenet, European Capitals of Culture; Musagetes Foundation), kao i u 
programima i ponudama partnerstva za međunarodnu suradnju drugih gradova, općina i 
županija u Hrvatskoj, Europskoj Uniji i svijetu, projektima i programima u suradnji s 
veleposlanstvima i kulturnim centrima u RH, te zbivanjima Ministarstva kulture RH vezanim 
uz međunarodnu suradnju, koji su od interesa za djelatnosti Odjela, 

• pomaže i surađuje s pročelnikom i voditeljima Direkcija i Službi u pripremi sudjelovanja 
Odjela na različitim međunarodnim skupovima te međunarodnim projektima u zemlji i 
inozemstvu,  

• vodi korespondenciju između Odjela i partnera u inozemstvu te obavlja poslove prevođenja 
dokumenata i akata iz djelokruga Odjela, 

• prati stručnu literaturu vezanu uz fondove i djelatnost EU, kulturne politike i međunarodnu 
suradnju u kulturi, 

• sustavno prati realizaciju programa iz svoje djelatnosti   
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik. 

 
Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 

• magistar struke ili stručni specijalist humanističke ili društvene struke,  
• najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,  
• odlično poznavanje engleskog jezika,  
• poznavanje rada na računalu, 
• položen državni stručni ispit. 

 
Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije i stručne poslove 
unutar i izvan upravnoga tijela. 
Samostalnost u radu: stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i 
upute nadređenog službenika. 



Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: stupanj stručnih komunikacija 
koji uključuje komunikaciju unutar i izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene 
informacija. 
Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: stupanj odgovornosti koji uključuje 
odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih 
postupaka i metoda rada.". 

Članak 2. 
 

Iza novoustrojenog radnog mjesta rednog broja 5. Viši stručni suradnik 1 za međunarodnu 
suradnju, ustrojavaju se nova radna mjesta rednih brojeva 6. i 7. glase: 

 
"6. SAVJETNIK 1 ZA PRAVNE POSLOVE  
Kategorija: II 
Potkategorija: savjetnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 5. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:   - 
Broj izvršitelja: 1 
 
Opis poslova radnog mjesta: 

• rješava najsloženije predmete iz nadležnosti Odjela pri izradi prijedloga općih i posebnih 
akata koje donose Gradonačelnik i Gradsko vijeće, pravne dokumentacije vezane za rad 
ustanova u kulturi kojima je Grad osnivač,  

• sustavno pruža pravnu pomoć pročelniku te suradnicima pri obavljanju poslova iz njihova 
djelokruga, kao i ustanovama u kulturi kojima je Grad osnivač,  

• rješava svakodnevne zadatke iz nadležnosti Odjela po nalogu pročelnika, te s tim u vezi 
daje  pisana pravna mišljenja i sastavlja službene odgovore na upite fizičkih i pravnih osoba 
te javnih tijela, 

• priprema i pregledava ugovore iz nadležnosti Odjela, 
• sudjeluje u izradi prijedloga kolektivnih ugovora za ustanove kulture kojima je Grad Rijeka 

osnivač te sudjeluje kolektivnim pregovorima s predstavnicima sindikata zaposlenih u 
ustanovama u kulturi,  

• sudjeluje u izradi Plana nabave Odjela, vodi postupke javne nabave, sastavlja izvješća za 
provedene postupke javne nabave iz djelokruga Odjela, 

• prati stručnu literaturu i propise vezane za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela 
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik. 

 
Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 

• magistar struke ili stručni specijalist pravne struke 
• najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
• završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave 
• aktivno znanje jednog stranog svjetskog jezika 
• poznavanje rada na računalu 
• položen državni stručni ispit 

 
Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: Visoka složenost poslova koja ujključuje  obavljanje izvršnih poslova (izrada i 
provedba akata) iz raznih pravnih područja (obvezno pravo, radno pravo, javna nabava, zakoni iz 
područja kulture, porezni propisi, autorskog prava, itd). Visoka složenost posla vezana je i uz 
raznovrsnost poslova koji se obavljaju, potrebu hitnog i efikasnog izvršenja nepredviđenih radnih 
zadataka te s time u vezi izvršavanja više radnih zadataka u kratkom vremenskom roku.   
Samostalnost u radu: Poslovi i zadaci obavljaju se potpuno samostalno uz opće i specifične 
smjernice i upute nadređenih te uz povremeni nadzor. Poslovi i zadaci zahtijevaju visoki stupanj 
samostalnosti pri izradi prijedloge odluka i drugih akata velike složenosti.   
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: Svakodnevni kontakt sa 
pročelnikom i službenicima u Odjelu, službenicima u ostalim upravnim tijelima gradske uprave, te 
ustanovama kulture kojima je Grad osnivač.  Povremeni kontakti s državnim i drugim tijelima. 
Komunikacija je usmena (neposredna ili telefonom) i pismena (dopisi i e-mail poruke).  Suradnja i 



komunikacija je od velikog značaja za rad upravnog tijela a posebna ona koja ima za cilj 
prikupljanje i razmjenu informacija potrebnih za rješavanje pojedinih pravnih pitanja. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Visoki stupanj odgovornosti za zakonitost 
rada i postupaka u Odjelu pri provedbi odluka Gradonačelnika i Gradskog vijeća. Poslovi i zadaci 
radnog mjesta znatno utječu na provedbu ciljeva Odjela. Odgovornost za materijalne resurse u 
obavljanju poslova. 
 
7. SAVJETNIK 1 ZA PRAVNE POSLOVE  
Kategorija: II 
Potkategorija: savjetnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 5. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:   - 
Broj izvršitelja: 1 
 
Opis poslova radnog mjesta: 

• rješava najsloženije poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara i realizacije 
kapitalnih projekata u kulturi Grada i Odjela iz nadležnosti Odjela, vezano za provedbu 
programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u objektima koji su u vlasništvu Grada; 
kapitalnih projekata gradnje novih objekata ustanova u kulturi; provedbu programa javnih 
potreba Grada za djelatnost zaštite i očuvanja kulturnih dobara i prati provedbu programa 
sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline 
grada te pruža pravnu pomoći pri izradi godišnjih i dugoročnih planova raspodjele 
sredstava spomeničke rente, 

• sustavno pruža pravnu pomoć pri praćenju i obavljanju poslova vezanih za provedbu 
programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u objektima koji su u vlasništvu Grada, 
provedbu kapitalnih projekata gradnje novih objekata ustanova u kulturi, te samostalno 
predlaže aktivnosti vezane uz njihovu provedbu, 

• sustavno prati i obavlja poslove vezane za provedbu programa javnih potreba Grada za 
djelatnost zaštite i očuvanja kulturnih dobara i provedbu programa sanacije i obnove 
pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada te rješava 
najsloženije upravne i ostale predmete iz nadležnosti Odjela, izrađuje i/ili pruža pravnu 
pomoć pri izradi prijedloga akata i dokumentacije iz djelatnosti Odjela, a koje donose 
Gradonačelnik i Gradsko vijeće 

• priprema i provodi postupke javne nabave u nadležnosti Odjela, 
• sustavno pruža pravnu pomoć pročelniku te suradnicima pri obavljanju poslova iz njihova 

djelokruga. 
• rješava svakodnevne zadatke iz nadležnosti Odjela po nalogu pročelnika, te s tim u vezi 

daje  pisana pravna mišljenja i sastavlja službene odgovore na upite fizičkih i pravnih osoba 
te javnih tijela, 

• priprema i pregledava ugovore iz nadležnosti Odjela, 
• neposredno kontaktira sa strankama i pruža stručnu pomoć u vezi sa svim pitanjima zaštite 

i očuvanja kulturnih dobara u nadležnosti Odjela te izrađuje prijedloge službenih odgovora 
na postavljene upite fizičkih osoba, pravnih osoba, javnih tijela i medija u vezi s poslovima u 
nadležnosti Odjela, 

• prati stručnu literaturu i propise vezane za obavljanje stručnih poslova na zaštiti i očuvanju 
kulturnih dobara iz nadležnosti Odjela, 

• obavlja i druge poslove koje mu povjeripročelnik. 
 
Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 

• magistar struke ili stručni specijalist pravne struke 
• najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
• završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave 
• aktivno znanje jednog stranog svjetskog jezika 
• poznavanje rada na računalu 
• položen državni stručni ispit 



 
Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: Visoka složenost poslova koja ujključuje  obavljanje izvršnih poslova (izrada i 
provedba akata) iz raznih pravnih područja (obvezno pravo, radno pravo, javna nabava, zakoni iz 
područja kulture, porezni propisi, autorskog prava, itd). Visoka složenost posla vezana je i uz 
raznovrsnost poslova koji se obavljaju, potrebu hitnog i efikasnog izvršenja nepredviđenih radnih 
zadataka te s time u vezi izvršavanja više radnih zadataka u kratkom vremenskom roku.   
Samostalnost u radu: Poslovi i zadaci obavljaju se potpuno samostalno uz opće i specifične 
smjernice i upute nadređenih te uz povremeni nadzor. Poslovi i zadaci zahtijevaju visoki stupanj 
samostalnosti pri izradi prijedloge odluka i drugih akata velike složenosti.   
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: Svakodnevni kontakt sa 
pročelnikom i službenicima u Odjelu, službenicima u ostalim upravnim tijelima gradske uprave, te 
ustanovama kulture kojima je Grad osnivač.  Povremeni kontakti s državnim i drugim tijelima. 
Komunikacija je usmena (neposredna ili telefonom) i pismena (dopisi i e-mail poruke).  Suradnja i 
komunikacija je od velikog značaja za rad upravnog tijela a posebna ona koja ima za cilj 
prikupljanje i razmjenu informacija potrebnih za rješavanje pojedinih pravnih pitanja. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Visoki stupanj odgovornosti za zakonitost 
rada i postupaka u Odjelu pri provedbi odluka Gradonačelnika i Gradskog vijeća. Poslovi i zadaci 
radnog mjesta znatno utječu na provedbu ciljeva Odjela. Odgovornost za materijalne resurse u 
obavljanju poslova.". 

Članak 3. 
 

Radno mjesto dosadašnjeg rednog broja 6. Voditelj – ravnatelj 1 Direkcije programa 
postaje radno mjesto rednog broja 8. 

Članak 4. 
 

U okviru Direkcije programa ukida se radno mjesto dosadašnjeg rednog broja 7. Savjetnik 1 
za pravne poslove. 

Članak 5. 
 
Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 8. do 14. postaju radna mjesta rednih brojeva 9. 

do 15. 
Članak 6. 

 
Iza radnog mjesta novog rednog broja 15. Voditelj 1 Službe za koordinaciju programa u 

HKD-u, Filodrammatici i galeriji Kortil, ustrojava se novo radno mjesto rednog broja 16. i glasi: 
 
"16. VODITELJ POSLOVA NAMJEŠTENIKA – KOORDINATOR TEHNIKE   
Kategorija: IV 
Potkategorija: Namještenik I. potkategorije  
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 10. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:    
Služba za koordinaciju programa u HKD-u, Filodrammatici i galeriji Kortil 
Broj izvršitelja: 1 
 
Opis poslova radnog mjesta:  

• izrađuje mjesečne rasporede radnog vremena za djelatnike na poslovima tehnike i predlaže 
ih voditelju Službe, te vodi i kontrolira evidenciju odrađenih sati kao i evidenciju prisutnosti 
na radu.  

• raspoređuje zaduženja i koordinira rad djelatnika koji rade na poslovima tehnike, 
• u slučaju potrebe, za realizaciju programa, predlaže voditelju Službe angažiranje dodatnog 

pomoćnog osoblja te nadzire njihov rad i izvješća o tome prosljeđuje voditelju Službe,  
• dogovara tehničke uvjete za pripremu i provedbu programa s korisnicima, 
• sudjeluje u tehničkoj pripremi rasvjete i ozvučenja za realizaciju programa (postava i 

prilagodba rasvjetnih tijela na sceni i u drugim prostorima HKD-a, postava ozvučenja, 
programiranje multimedijalnih uređaja za rasvjetu i ton),  tehnički vodi program te po potrebi 
i u dogovoru s nadređenima (voditelj Službe, ravnatelj Direkcije i pročelnika) obavlja  
oblikovanje zvuka i svjetla, 



• obavlja poslove kino-operatera, 
• vodi brigu o stanju, odnosno ispravnosti opreme, te predlaže nabavu nove opreme i 

potrošnog materijala potrebnog za cjelokupno funkcioniranje tehnike, 
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj Službe, voditelj – ravnatelj i pročelnik. 

 
Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 

• srednja stručna sprema elektro-smjera 
• najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
• poznavanje rada na multimedijalnim rasvjetnim i tonskim pultovima 
• poznavanje elektro-akustike 
• poznavanje rada u režiji tonskog i rasvjetnog studija 
• aktivno znanje engleskog jezika 
• poznavanje rada na računalu. 

 
Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: Stupanj složenosti uključuje, prema izraženim potrebama raznih korisnika, 
omogućavanje uvjeta za realizaciju kako jednostavnih tako i tehnički vrlo zahtjevnih programa.     
Samostalnost u radu: Samostalno obavlja zadatke potrebne za realizaciju programa, prema 
potrebama programa, a u dogovoru nadređenima. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: Komunikacija s korisnicima i 
organizatorima programa u svrhu usklađivanja tehničkih potreba i pravovremene tehničke pripreme 
te tijekom pripreme na sceni (temeljem tehničkih obrazaca, neposredno, telefonom, e-mailom). 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Odgovornost za ispravnost opreme i uređaja 
koji se koristi za realizaciju programa, za pravovremenu pripremu i omogućavanje uvjeta za 
realizaciju programa te za učinkovitu organizaciju rada (raspored rada i zadataka djelatnika 
tehnike).". 

Članak 7. 
 
Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 15. do 21. postaju radna mjesta rednih brojeva 

17. do 23. 
Članak 8. 

 
Kod radnog mjesta novog rednog broja 21. Voditelj – ravnatelj 2 Direkcije za zaštitu i 

očuvanje kulturnih dobara mijenja se naziv radnog mjesta i glasi: 
 
"Voditelj – ravnatelj 1 Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara". 
 

Članak 9. 
 

Kod radnog mjesta novog rednog broja 22. Savjetnik 2 za zaštitu i očuvanje kulturnih 
dobara mijenja se naziv radnog mjesta i glasi: 

 
"Savjetnik 1 za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara". 
 
U opisu poslova radnog mjesta, u točki 1. riječ: "izvršava" zamjenuje se riječima: "rješava i 

koordinira". 
U točki 5. riječi: "predpristupnih i drugih" brišu se. 
 

Članak 10. 
 

Kod radnog mjesta novog rednog broja 23. Viši stručni suradnik 1 za zaštitu i očuvanje 
kulturnih dobara, u opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja mijenja se točka 1. i glasi: 

 
"- magistar struke ili stručni specijalist povijesti umjetnosti, građevinske ili arhitektonske 

struke".  
 
Kod istog radnog mjesta povećava se broj izvršitelja sa 1 na 2 izvršitelja. 



 
Članak 11. 

 
Ukida se radno mjesto dosadašnjeg rednog broja 22. Savjetnik 2 za pravne poslove. 

 
Članak 12.  

 
 Ovaj  Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana donošenja. 
 
 
KLASA: 023-01/17-04/6-89 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-1 
Rijeka, 6. veljače 2017. 
 
 
          GRADONAČELNIK 

                 
                                                                              
 

                                mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 
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2 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Ovim prijedlogom Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za 

kulturu predlažu se slijedeće izmjene i dopune: 
- ukidanje radnog mjesta Viši savjetnik – koordinator 2 za međunarodnu suradnju                    (1 

izvršitelj, koef. 2,21), te umjesto istoga ustrojavanje novog radnog mjesta Viši stručni suradnik 1 za 
međunarodnu suradnju (1 izvršitelj, koef. 1,63) što dovodi do smanjenja za 0,58 koef. koji predlžaemo 
rasporediti na druga radna mjesta unutar Odjela gtadske uprave za kulturu; 

- preustrojiti pravne poslove u Odjelu na način da se ukidaju radna mjesta, i to u okviru Direkcije 
programa pod rednim brojem 7. Savjetnik 1 za pravne poslove i u okviru Direkcije za zaštitu i očuvanje 
kulturnih dobara pod rednim brojem 22. Savjetnik 2 za pravne poslove, te se ta radna mjesta ustrojavaju 
izvan tih Direkcija, a s tim u vezi izmijenjen je i opis poslova i naziv radnog mjesta Savjetnika 2 za pravne 
poslove  u Savjetnik 1 za pravne poslove (povećanje za koef. 0,15); 

- unutar Direkcije programa – Službe za koordinaciju programa u HKD-u, Filodrammatici i galeriji 
Kortil, ustrojavanje novog radnog mjesta rednog broja 16. Voditelj poslova namještenika – koordinator 
tehnike (1 izvršitelj, koef. 1,34) jer se za istim ukazala potreba ne samo radi koordinacije poslova tehnike 
unutar navedene Službe, već i radi koordiniranja tehničkih poslova s tehničkom službom HNK Ivana pl. 
Zajca Rijeka prilikom organizacije različitih programa u prostoru HKD-a; na opisani način neće doći do 
povećanja koeficijenata jer se unutar Službe za koordinaciju programa u HKD-u, Filodrammatici i galeriji 
Kortil planiraju izvršiti premještaji dva namještenika čime bi jedno radno mjesto ostalo slobodno, a 
ukupno povećanje koeficijenata unutar Službe iznosilo bi 0,21 koef.; 

- izmjena naziva radnog mjesta Voditelj – ravnatelj 2 Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih 
dobara u Voditelj – ravnatelj 1 Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara (povećanje za koef. 0,07); 

- izmjena naziva radnog mjesta Savjetnik 2 za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara (2 izvršitelja) u 
Savjetnik 1 za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, te s tim u vezi i izmjena opisa poslova (povećanje za 
dva izvršitelja za koef. 0,30); 

- kod radnog mjesta Viši stručni suradnik 1 za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, u opisu 
standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja dopuniti stručno znanje s građevinskom ili 
arhitektonskom strukom,  te povećati broj izvršitelja sa jednog na dva izvršitelja, ali i popunjavanje jednog 
radnog mjesta premještajem službenika unutar gradske uprave kako se ne bi povećali stvarni troškovi. 

 
Predlaže se da Pravilnik stupi na snagu osmoga dana od dana donošenja. 
 
Navedenim Prijedlogom povećava se broj sistematiziranih izvršitelja u Odjelu za dva izvršitelja (sa 

25 na 27 izvršitelja), a zbroj koeficijenata za sistematizirana radna mjesta  matematički se povećava se 
koeficijent 2,91, ali stvarno za 0,15 koef. radi naprijed opisanih načina ušteda. 

 
 
 
Slijedom navedenog predlaže se da Gradonačelnik donese sljedeći 

 
Z A K LJ U Č A K 

 
Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske 

uprave za kulturu, u predloženom tekstu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), Gradonačelnik Grada Rijeke, na prijedlog 
pročelnika Odjela gradske uprave za kulturu, dana _____________ 2017. godine, donosi 

 
PRAVILNIK 

 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu 

Odjela gradske uprave za kulturu 
 
 

Članak 1. 
 

U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za kulturu – Popisu radnih mjesta Odjela 
gradske uprave za kulturu, ukida se radno mjesto rednog broja 5. Viši savjetnik – kooridnator 2 za 
međunarodnu suradnju, te se umjesto istoga ustrojava novo radno mjesto pod istim rednim brojem i glasi: 

 
"5. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA MEĐUNARODNU SURADNJU  

       
Kategorija: II 
Potkategorija: viši stručni suradnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 6. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:   - 
Broj izvršitelja: 1 
 
Opis poslova radnog mjesta: 

• izrađuje prijave Odjela na natječaje Europske Unije i druge međunarodne natječaje na području 
kulture i umjetnosti, koji su od interesa za djelatnost Odjela i Grada, 

• vodi provedbu projekata odobrenih za financiranje na europskim i međunarodnim natječajima, 
• surađuje s djelatnicima Odjela uključene u provedbu projekata odobrenih za financiranje na 

europskim i međunarodnim natječajima, te drugih projekata međunarodnog karaktera, 
• sustavno prati i sudjeluje u radu međunarodnih udruženja i organizacija za kojima u Odjelu postoji 

interesi i/ili kojih je Grad Rijeka redovni, stalni ili pridruženi član (Les Rencontres, Eurocities, 
Culturenet, European Capitals of Culture; Musagetes Foundation), kao i u programima i 
ponudama partnerstva za međunarodnu suradnju drugih gradova, općina i županija u Hrvatskoj, 
Europskoj Uniji i svijetu, projektima i programima u suradnji s veleposlanstvima i kulturnim 
centrima u RH, te zbivanjima Ministarstva kulture RH vezanim uz međunarodnu suradnju, koji su 
od interesa za djelatnosti Odjela, 

• pomaže i surađuje s pročelnikom i voditeljima Direkcija i Službi u pripremi sudjelovanja Odjela na 
različitim međunarodnim skupovima te međunarodnim projektima u zemlji i inozemstvu,  

• vodi korespondenciju između Odjela i partnera u inozemstvu te obavlja poslove prevođenja 
dokumenata i akata iz djelokruga Odjela, 

• prati stručnu literaturu vezanu uz fondove i djelatnost EU, kulturne politike i međunarodnu 
suradnju u kulturi, 

• sustavno prati realizaciju programa iz svoje djelatnosti   
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik. 

 
Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 

• magistar struke ili stručni specijalist humanističke ili društvene struke,  
• najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,  
• odlično poznavanje engleskog jezika,  
• poznavanje rada na računalu, 
• položen državni stručni ispit. 

 
 
Opis razine standardnih mjerila: 



 

 

Složenost poslova: stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije i stručne poslove unutar i 
izvan upravnoga tijela. 
Samostalnost u radu: stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute 
nadređenog službenika. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: stupanj stručnih komunikacija koji 
uključuje komunikaciju unutar i izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: stupanj odgovornosti koji uključuje 
odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i 
metoda rada.". 
 

Članak 2. 
 

Iza novoustrojenog radnog mjesta rednog broja 5. Viši stručni suradnik 1 za međunarodnu 
suradnju, ustrojavaju se nova radna mjesta rednih brojeva 6. i 7. glase: 

 
"6. SAVJETNIK 1 ZA PRAVNE POSLOVE  

       
Kategorija: II 
Potkategorija: savjetnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 5. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:   - 
Broj izvršitelja: 1 
 
Opis poslova radnog mjesta: 

• rješava najsloženije predmete iz nadležnosti Odjela pri izradi prijedloga općih i posebnih akata 
koje donose Gradonačelnik i Gradsko vijeće, pravne dokumentacije vezane za rad ustanova u 
kulturi kojima je Grad osnivač,  

• sustavno pruža pravnu pomoć pročelniku te suradnicima pri obavljanju poslova iz njihova 
djelokruga, kao i ustanovama u kulturi kojima je Grad osnivač,  

• rješava svakodnevne zadatke iz nadležnosti Odjela po nalogu pročelnika, te s tim u vezi daje  
pisana pravna mišljenja i sastavlja službene odgovore na upite fizičkih i pravnih osoba te javnih 
tijela, 

• priprema i pregledava ugovore iz nadležnosti Odjela, 
• sudjeluje u izradi prijedloga kolektivnih ugovora za ustanove kulture kojima je Grad Rijeka osnivač 

te sudjeluje kolektivnim pregovorima s predstavnicima sindikata zaposlenih u ustanovama u 
kulturi,  

• sudjeluje u izradi Plana nabave Odjela, vodi postupke javne nabave, sastavlja izvješća za 
provedene postupke javne nabave iz djelokruga Odjela, 

• prati stručnu literaturu i propise vezane za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela 
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik. 

 
Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 

• magistar struke ili stručni specijalist pravne struke 
• najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
• završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave 
• aktivno znanje jednog stranog svjetskog jezika 
• poznavanje rada na računalu 
• položen državni stručni ispit 

 
Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: Visoka složenost poslova koja ujključuje  obavljanje izvršnih poslova (izrada i 
provedba akata) iz raznih pravnih područja (obvezno pravo, radno pravo, javna nabava, zakoni iz 
područja kulture, porezni propisi, autorskog prava, itd). Visoka složenost posla vezana je i uz 
raznovrsnost poslova koji se obavljaju, potrebu hitnog i efikasnog izvršenja nepredviđenih radnih 
zadataka te s time u vezi izvršavanja više radnih zadataka u kratkom vremenskom roku.   



 

 

Samostalnost u radu: Poslovi i zadaci obavljaju se potpuno samostalno uz opće i specifične smjernice i 
upute nadređenih te uz povremeni nadzor. Poslovi i zadaci zahtijevaju visoki stupanj samostalnosti pri 
izradi prijedloge odluka i drugih akata velike složenosti.   
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: Svakodnevni kontakt sa pročelnikom 
i službenicima u Odjelu, službenicima u ostalim upravnim tijelima gradske uprave, te ustanovama kulture 
kojima je Grad osnivač.  Povremeni kontakti s državnim i drugim tijelima. Komunikacija je usmena 
(neposredna ili telefonom) i pismena (dopisi i e-mail poruke).  Suradnja i komunikacija je od velikog 
značaja za rad upravnog tijela a posebna ona koja ima za cilj prikupljanje i razmjenu informacija 
potrebnih za rješavanje pojedinih pravnih pitanja. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Visoki stupanj odgovornosti za zakonitost rada 
i postupaka u Odjelu pri provedbi odluka Gradonačelnika i Gradskog vijeća. Poslovi i zadaci radnog 
mjesta znatno utječu na provedbu ciljeva Odjela. Odgovornost za materijalne resurse u obavljanju 
poslova. 
 
 
7. SAVJETNIK 1 ZA PRAVNE POSLOVE  

       
Kategorija: II 
Potkategorija: savjetnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 5. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:   - 
Broj izvršitelja: 1 
 
 Opis poslova radnog mjesta: 

• rješava najsloženije poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara i realizacije 
kapitalnih projekata u kulturi Grada i Odjela iz nadležnosti Odjela, vezano za provedbu programa 
zaštite i očuvanja kulturnih dobara u objektima koji su u vlasništvu Grada; kapitalnih projekata 
gradnje novih objekata ustanova u kulturi; provedbu programa javnih potreba Grada za djelatnost 
zaštite i očuvanja kulturnih dobara i prati provedbu programa sanacije i obnove pročelja i krovova 
građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada te pruža pravnu pomoći pri izradi 
godišnjih i dugoročnih planova raspodjele sredstava spomeničke rente, 

• sustavno pruža pravnu pomoć pri praćenju i obavljanju poslova vezanih za provedbu programa 
zaštite i očuvanja kulturnih dobara u objektima koji su u vlasništvu Grada, provedbu kapitalnih 
projekata gradnje novih objekata ustanova u kulturi, te samostalno predlaže aktivnosti vezane uz 
njihovu provedbu, 

• sustavno prati i obavlja poslove vezane za provedbu programa javnih potreba Grada za djelatnost 
zaštite i očuvanja kulturnih dobara i provedbu programa sanacije i obnove pročelja i krovova 
građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada te rješava najsloženije upravne i 
ostale predmete iz nadležnosti Odjela, izrađuje i/ili pruža pravnu pomoć pri izradi prijedloga akata 
i dokumentacije iz djelatnosti Odjela, a koje donose Gradonačelnik i Gradsko vijeće 

• priprema i provodi postupke javne nabave u nadležnosti Odjela, 
• sustavno pruža pravnu pomoć pročelnikute suradnicima pri obavljanju poslova iz njihova 

djelokruga. 
• rješava svakodnevne zadatke iz nadležnosti Odjela po nalogu pročelnika, te s tim u vezi daje  

pisana pravna mišljenja i sastavlja službene odgovore na upite fizičkih i pravnih osoba te javnih 
tijela, 

• priprema i pregledava ugovore iz nadležnosti Odjela, 
• neposredno kontaktira sa strankama i pruža stručnu pomoć u vezi sa svim pitanjima zaštite i 

očuvanja kulturnih dobara u nadležnosti Odjela te izrađuje prijedloge službenih odgovora na 
postavljene upite fizičkih osoba, pravnih osoba, javnih tijela i medija u vezi s poslovima u 
nadležnosti Odjela, 

• prati stručnu literaturu i propise vezane za obavljanje stručnih poslova na zaštiti i očuvanju 
kulturnih dobara iz nadležnosti Odjela, 

• obavlja i druge poslove koje mu povjeripročelnik. 
 
 
Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 



 

 

• magistar struke ili stručni specijalist pravne struke 
• najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
• završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave 
• aktivno znanje jednog stranog svjetskog jezika 
• poznavanje rada na računalu 
• položen državni stručni ispit 

 
Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: Visoka složenost poslova koja ujključuje  obavljanje izvršnih poslova (izrada i 
provedba akata) iz raznih pravnih područja (obvezno pravo, radno pravo, javna nabava, zakoni iz 
područja kulture, porezni propisi, autorskog prava, itd). Visoka složenost posla vezana je i uz 
raznovrsnost poslova koji se obavljaju, potrebu hitnog i efikasnog izvršenja nepredviđenih radnih 
zadataka te s time u vezi izvršavanja više radnih zadataka u kratkom vremenskom roku.   
Samostalnost u radu: Poslovi i zadaci obavljaju se potpuno samostalno uz opće i specifične smjernice i 
upute nadređenih te uz povremeni nadzor. Poslovi i zadaci zahtijevaju visoki stupanj samostalnosti pri 
izradi prijedloge odluka i drugih akata velike složenosti.   
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: Svakodnevni kontakt sa pročelnikom 
i službenicima u Odjelu, službenicima u ostalim upravnim tijelima gradske uprave, te ustanovama kulture 
kojima je Grad osnivač.  Povremeni kontakti s državnim i drugim tijelima. Komunikacija je usmena 
(neposredna ili telefonom) i pismena (dopisi i e-mail poruke).  Suradnja i komunikacija je od velikog 
značaja za rad upravnog tijela a posebna ona koja ima za cilj prikupljanje i razmjenu informacija 
potrebnih za rješavanje pojedinih pravnih pitanja. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Visoki stupanj odgovornosti za zakonitost rada 
i postupaka u Odjelu pri provedbi odluka Gradonačelnika i Gradskog vijeća. Poslovi i zadaci radnog 
mjesta znatno utječu na provedbu ciljeva Odjela. Odgovornost za materijalne resurse u obavljanju 
poslova.". 
 

Članak 3. 
 

Radno mjesto dosadašnjeg rednog broja 6. Voditelj – ravnatelj 1 Direkcije programa postaje 
radno mjesto rednog broja 8. 

 
Članak 4. 

 
U okviru Direkcije programa ukida se radno mjesto dosadašnjeg rednog broja 7. Savjetnik 1 za 

pravne poslove. 
Članak 5. 

 
Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 8. do 14. postaju radna mjesta rednih brojeva              

9. do 15. 
 

Članak 6. 
 
Iza radnog mjesta novog rednog broja 15. Voditelj 1 Službe za koordinaciju programa u HKD-u, 

Filodrammatici i galeriji Kortil, ustrojava se novo radno mjesto rednog broja 16. i glasi: 
 
"16. VODITELJ POSLOVA NAMJEŠTENIKA – KOORDINATOR TEHNIKE   

       
Kategorija: IV 
Potkategorija: Namještenik I. potkategorije  
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 10. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:    
Služba za koordinaciju programa u HKD-u, Filodrammatici i galeriji Kortil 
Broj izvršitelja: 1 
 
 
 



 

 

Opis poslova radnog mjesta:  
• izrađuje mjesečne rasporede radnog vremena za djelatnike na poslovima tehnike i predlaže ih 

voditelju Službe, te vodi i kontrolira evidenciju odrađenih sati kao i evidenciju prisutnosti na radu.  
• raspoređuje zaduženja i koordinira rad djelatnika koji rade na poslovima tehnike, 
• u slučaju potrebe, za realizaciju programa, predlaže voditelju Službe angažiranje dodatnog 

pomoćnog osoblja te nadzire njihov rad i izvješća o tome prosljeđuje voditelju Službe,  
• dogovara tehničke uvjete za pripremu i provedbu programa s korisnicima, 
• sudjeluje u tehničkoj pripremi rasvjete i ozvučenja za realizaciju programa (postava i prilagodba 

rasvjetnih tijela na sceni i u drugim prostorima HKD-a, postava ozvučenja, programiranje 
multimedijalnih uređaja za rasvjetu i ton),  tehnički vodi program te po potrebi i u dogovoru s 
nadređenima (voditelj Službe, ravnatelj Direkcije i pročelnika) obavlja  oblikovanje zvuka i svjetla, 

• obavlja poslove kino-operatera, 
• vodi brigu o stanju, odnosno ispravnosti opreme, te predlaže nabavu nove opreme i potrošnog 

materijala potrebnog za cjelokupno funkcioniranje tehnike, 
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj Službe, voditelj – ravnatelj i pročelnik. 

 
Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 

• srednja stručna sprema elektro-smjera 
• najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
• poznavanje rada na multimedijalnim rasvjetnim i tonskim pultovima 
• poznavanje elektro-akustike 
• poznavanje rada u režiji tonskog i rasvjetnog studija 
• aktivno znanje engleskog jezika 
• poznavanje rada na računalu. 

 
Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: Stupanj složenosti uključuje, prema izraženim potrebama raznih korisnika, 
omogućavanje uvjeta za realizaciju kako jednostavnih tako i tehnički vrlo zahtjevnih programa.     
Samostalnost u radu: Samostalno obavlja zadatke potrebne za realizaciju programa, prema potrebama 
programa, a u dogovoru nadređenima. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: Komunikacija s korisnicima i 
organizatorima programa u svrhu usklađivanja tehničkih potreba i pravovremene tehničke pripreme te 
tijekom pripreme na sceni (temeljem tehničkih obrazaca, neposredno, telefonom, e-mailom). 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Odgovornost za ispravnost opreme i uređaja 
koji se koristi za realizaciju programa, za pravovremenu pripremu i omogućavanje uvjeta za realizaciju 
programa te za učinkovitu organizaciju rada (raspored rada i zadataka djelatnika tehnike).". 

Članak 7. 
 
Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 15. do 21. postaju radna mjesta rednih brojeva              

17. do 23. 
Članak 8. 

 
Kod radnog mjesta novog rednog broja 21. Voditelj – ravnatelj 2 Direkcije za zaštitu i očuvanje 

kulturnih dobara mijenja se naziv radnog mjesta i glasi: 
 
"Voditelj – ravnatelj 1 Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara". 
 

Članak 9. 
 

Kod radnog mjesta novog rednog broja 22. Savjetnik 2 za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara 
mijenja se naziv radnog mjesta i glasi: 

 
"Savjetnik 1 za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara". 
 
U opisu poslova radnog mjesta, u točki 1. riječ: "izvršava" zamjenuje se riječima: "rješava i 

koordinira". 
U točki 5. riječi: "predpristupnih i drugih" brišu se. 



 

 

 
Članak 10. 

 
Kod radnog mjesta novog rednog broja 23. Viši stručni suradnik 1 za zaštitu i očuvanje kulturnih 

dobara, u opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja mijenja se točka 1. i glasi: 
 
"- magistar struke ili stručni specijalist povijesti umjetnosti, građevinske ili arhitektonske struke".  
 
Kod istog radnog mjesta povećava se broj izvršitelja sa 1 na 2 izvršitelja. 

 
Članak 11. 

 
Ukida se radno mjesto dosadašnjeg rednog broja 22. Savjetnik 2 za pravne poslove. 
 

Članak 12.  
 
 Ovaj  Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana donošenja. 
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