
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 za gradsku samoupravu i upravu, dana 14. ožujka 2017. 
godine, donio je 

PRAVILNIK 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu  

Odjela za gradsku samoupravu i upravu 
 

Članak 1. 
 
 U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela za gradsku samoupravu i upravu (dalje u tekstu: 
Pravilnik), u članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi: 

"Unutarnje ustrojstvene jedinice u sastavu Direkcije za opće i kadrovske poslove jesu: 
Služba kadrovskih poslova i pisarnica i Služba za sigurnost na radu i opće poslove.". 
  

Članak 2.  
 

U Popisu radnih mjesta Odjela za gradsku samoupravu i upravu, koji čini sastavni dio 
Pravilnika, ukida se radno mjesto rednog broja 6. Stručni suradnik 2 za mjesnu samoupravu, te se 
umjesto istog ustrojava novo radno mjesto pod istim rednim brojem i glasi: 
 
"6. VIŠI STRUČNI SURADNIK 2 ZA MJESNU SAMOUPRAVU  
Kategorija: II 
Potkategorija: viši stručni suradnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 6. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za mjesnu samoupravu  
Broj izvršitelja: 1 
 
Opis poslova radnog mjesta: 

• sudjeluje u planiranju, provedbi i praćenju projekta iz nadležnosti Direkcije za mjesnu 
samoupravu, te izrađuje izvještaje iz djelokruga rada Direkcije, 

• sudjeluje u aktivnostima izrade, provedbe i praćenja programa vijeća mjesnih odbora u 
suradnji sa ostalim odjelima gradske uprave i komunalnim i trgovačkim društvima – izrada i 
dostava uputa tajnicima, prikupljanje programa, evidentiranje, zaprimanje izvještaja 
realizacije pojedinih programa, te izrade potrebnih evidencija  iz djelokruga Direkcije i 
mjesnih odbora (evidencija vijećnika, odluke vijeća mjesnih odbora i sl.), 

• pomaže u koordinaciji provedbe izbora za vijeća mjesnih odbora, 
• uređuje i ažurira web stranicu Direkcije za mjesnu samoupravu, prati web stranice mjesnih 

odbora, te sudjeluje u raznim projektima u organizaciji Grada, Turističke zajednice i drugih 
subjekata, 

• obavlja administrativne poslove stvaranja i evidentiranja akata za potrebe Direkcije i Vijeća 
mjesnih odbora u sustavu Integralni informacijski sustav (IIS), 

• obavlja administrativne poslove vezane za izradu biltena mjesnih odbora, 
• prati prisutnost na radu tajnika mjesnih odbora i dostavlja mjesečno izvješće administrativnoj 

tajnici, 
• obavlja poslove nabave uredskog materijala za potrebe tajnika mjesnih odbora, 
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj - ravnatelj i pročelnik. 

 
Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 

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

 
Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije stručne poslove unutar 
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 3.  
 

Kod radnog mjesta pod rednim brojem 8. Referent 2 tajnik mjesnog odbora, mijenja se 
naziv radnog mjesta i glasi: "Referent 1 tajnik mjesnog odbora".  

Kod istog radnog mjesta smanjuje se broj izvršitelja sa 25 na 23 izvršitelja. 
Kod istog radnog mjesta opis poslova radnog mjesta mijenja se i glasi: 

• „sudjeluje u pripremi i izradi programa rada i financijskih planova vijeća mjesnih odbora, 
organizaciji, koordinaciji i provođenju programskih aktivnosti vijeća, sastavlja izvješća 
programskih aktivnosti i godišnje izvješće o radu vijeća, te sudjeluje u pripremi, izradi i 
praćenju izvršenja financijskih planova, izradi rebalansa financijskog plana  

• vodi evidencije ugovora i financijske dokumentacije vezane za realizaciju programa rada 
vijeća mjesnih odbora 

• sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete 
• priprema materijale za sjednice vijeća, pododbore, zborove građana, kao i za druge radne 

sastanke vezane za rad mjesnih odbora, osigurava i prati izvršenje zaključaka i odluka, 
• neposredno komunicira sa strankama, zaprima predstavke i prijedloge 
• pruža stručnu, savjetodavnu i tehničku pomoć vijeću mjesnog odbora i njegovim radnim 

tijelima u njihovom radu i drugim učesnicima pri realizaciji programa, prati usklađenost rada 
vijeća mjesnog odbora sa normativnim i drugim aktima, surađuje i pruža pomoć 
humanitarnim organizacijama i Centru za socijalnu skrb radi realizacije njihovih programa 
na području mjesnih odbora 

• izrađuje i vodi evidenciju rasporeda i ugovora o korištenja prostora objekata mjesne 
samouprave, kao i  druge evidencije 

• izrađuje račune za korištenje prostora mjesne samouprave u sustavu Integralni 
informacijski sustav (IIS) 

• obilazi teren na području mjesnog odbora, prati  stanje komunalnog nereda i oštećenja 
komunalne infrastrukture te obavještava nadležne službe 

• daje potrebne upute i informacije građanima radi ostvarenja raznih prava u upravnim 
tijelima Grada i drugim institucijama 

• vodi evidenciju akata (sjednice vijeća,  programi rada, korištenje prostora, financijski 
dokumenti)  u sustavu Integralni informacijski sustav (IIS) 

• uređuje i ažurira web stranice mjesnih odbora, prati i servisira rubriku "Postavite pitanje 
svojem mjesnom odboru", 

• sudjeluje u godišnjem popisu (inventuri), 
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj - ravnatelj i pročelnik.“ 

 
Članak 4.  

 
Ukidaju se radna mjesta rednih brojeva 12. Voditelj 1 Službe za opće poslove, 13. Vozač – 

koordinator voznog parka, 14. Vozač, 15. Domar i 16. Recepcionar – telefonista. 
 

Članak 5.  
 

Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 17. do 28. postaju radna mjesta novih rednih 
brojeva 12. do 23. 

Članak 6.  
 

Kod radnog mjesta novog rednog broja 17. Referent 2 za prijem i otpremu pošte broj 
izvršitelja povećava se sa 5 na 6 izvršitelja. 



Članak 7. 
 

Kod radnog mjesta novog rednog broja 22. Voditelj 1 Službe za zaštitu na radu, zaštitu od 
požara, obrambene pripreme i zaštitu i spašavanje, mijenja se naziv radnog mjesta i glasi: „Voditelj 
1 Službe za sigurnost na radu i opće poslove“. 

Kod istog radnog mjesta mijenja se naziv unutarnje ustrojstvene jedinice i glasi: „Direkcija 
za opće i kadrovske poslove – Služba za sigurnost na radu i opće poslove“. 
 

Članak 8.  
 

Kod radnog mjesta novog rednog broja 23. Savjetnik 1 za zaštitu i spašavanje i obrambene 
pripreme  mijenja se naziv unutarnje ustrojstvene jedinice i glasi: „Direkcija za opće i kadrovske 
poslove – Služba za sigurnost na radu i opće poslove“. 
 

Članak 9.  
 

Radno mjesto rednog broja 30. Savjetnik 1 za zaštitu od požara i zaštitu na radu postaje 
radno mjesto novog rednog broja 24. 

Kod istog radnog mjesta mijenja se naziv unutarnje ustrojstvene jedinice i glasi: „Direkcija 
za opće i kadrovske poslove – Služba za sigurnost na radu i opće poslove“. 

U opisu poslova istog radnog mjesta, mijenja se točka 1 . i glasi: 
„- sudjeluje u provođenju mjera zaštite na radu i zaštite od požara u gradskoj upravi i 

pravnim osobama kojima su nadležna upravna tijela Grada, te o uočenim nedostacima podnosi 
izvješća odgovornim osobama i predlaže mjere za otklanjanje nedostataka,“. 
 

Članak 10.  
 

Radno mjesto rednog broja 29. Savjetnik 2 za zaštitu od požara i zaštitu na radu postaje 
radno mjesto novog rednog broja 25.  

Kod istog radnog mjesta mijenja se naziv unutarnje ustrojstvene jedinice i glasi: „Direkcija 
za opće i kadrovske poslove – Služba za sigurnost na radu i opće poslove“. 
 

Članak 11.  
 

Iza radnog mjesta novog rednog broja 25. Savjetnik 2 za zaštitu od požara i zaštitu na radu, 
ustrojavaju se nova radna mjesta rednih brojeva 26. do 30. i glase: 

 
 "26. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA OPĆE POSLOVE 
Kategorija: II 
Potkategorija: viši stručni suradnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 6. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za opće i kadrovske poslove  
                                                             Služba za sigurnost na radu i opće poslove 
Broj izvršitelja: 1 
 
Opis poslova radnog mjesta: 

- skrbi o pravilnom rasporedu vozila i vozača te sustavno prati rad i raspored vozača te o 
istom vodi propisane evidencije i izrađuje mjesečna izvješća, 

- prati raspored i upotrebu vozila, prikuplja račune za gorivo i vodi računa o potrebi zamjene 
kartice za gorivo, te urednosti vozila 

- koordinira rad recepcionera-telefonista na portama, te domara, 
- skrbi o općim poslovima u svezi objekata i druge imovine kojima gospodari Odjel, 
- vodi brigu i nadzor nad rashodovanim sredstvima do njihove rasprodaje odnosno 

isknjiženja, 
- skrbi o komunikacijskom opremi i uređajima (fiksna i mobilna telefonija) te vodi evidenciju o 

korisnicima uređaja, 
- skrbi za pravilno funkcioniranje tehničke zaštite u objektima kojima gospodari Odjel te vodi 

evidenciju korisnika tehničke zaštite, 



- prati izvršenje ugovora o nabavi roba i usluga iz djelokruga rada Odjela, 
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj Službe, voditelj – ravnatelj i  pročelnik. 

 
Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 

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

 
Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije stručne poslove unutar 
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. 
 
27. VOZAČ – KOORDINATOR VOZNOG PARKA 
Kategorija: IV 
Potkategorija: namještenik II. potkategorije 
Razina: 1. 
Klasifikacijski rang: 11. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za opće i kadrovske poslove - Služba za 
sigurnost na radu i opće poslove 
Broj izvršitelja: 1 
 
Opis poslova radnog mjesta: 

• organizira pomoćno tehničke poslove 
• provjerava tehničku ispravnost vozila, prikuplja izjave u svezi oštećenja vozila, odlazi u 

servis zbog eventualnih popravaka i redovnih servisa, provodi tehnički pregled, osigurava 
zamjensko vozilo 

• surađuje s ostalim upravnim tijelima Grada u svezi službenih vozila, vodi računa o 
rasporedu parkirnih mjesta, osigurava i prati korištenje parkirnih kartica, te surađuje s 
Rijeka prometom d.o.o. i Rijeka plus d.o.o., 

• koordinira rad vozača 
• po potrebi obavlja poslove vozača 
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri viši stručni suradnik za opće poslove, voditelj službe 

i voditelj – ravnatelj Direkcije. 
 
Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 

• srednja stručna sprema 
• najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
• položen ispit za vozača B kategorije. 

 
Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: Stupanj složenosti koji uključuje organizaciju pomoćno-tehničkih poslova, 
nadzor nad njihovom provedbom i pružanje potpore namještenicima u obavljanju poslova. 
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. 
 
28. VOZAČ 
Kategorija: IV 
Potkategorija: namještenik II. potkategorije 
Razina: 1. 



Klasifikacijski rang: 11. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za opće i kadrovske poslove - Služba za 
sigurnost na radu i opće poslove 
Broj izvršitelja: 2 
 
Opis poslova radnog mjesta: 

• obavlja poslove vozača, te obavlja provjeru tehničke ispravnosti vozila prije vožnje i 
provjerava dokumentaciju vozila 

• vodi računa o urednosti vozila 
• po potrebi servisira vozila, zamjenjuje vozila zbog popravaka, te vodi bilješke o oštećenju 

vozila 
• po potrebi obavlja poslove koordinatora voznog parka 
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri viši stručni suradnik za opće poslove, vozač – 

koordinator voznog parka, voditelj službe i voditelj – ravnatelj Direkcije. 
 
Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 

• srednja stručna sprema 
• položen ispit za vozača "B" kategorije 
• najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. 

 
Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: Stupanj složenosti poslova koji uključuje obavljanje pomoćno tehničkih 
poslova koji zahtijevaju primjenu znanja i vještina prometne struke.    
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: stupanj odgovornosti koji uključuje 
odgovornost za materijalne resurse s kojima namještenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih 
postupaka i metoda rada. 

 
29. DOMAR 
Kategorija: IV 
Potkategorija: namještenik II. potkategorije 
Razina: 1. 
Klasifikacijski rang: 11. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za opće i kadrovske poslove - Služba za 
sigurnost na radu i opće poslove 
Broj izvršitelja: 2 
 
Opis poslova radnog mjesta: 

• obavlja poslove domara objekata kojima upravlja Odjel (vrši popravke u zgradi, kontrolira 
instalaciju i postrojenja, uklanja manje kvarove te rukuje centralnim grijanjem) 

• zaprima obavijesti o neispravnosti u zgradama, poduzima mjere za njihovo otklanjanje 
• po potrebi obavlja poslove vezane za vozni park 
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri viši stručni suradnik za opće poslove, voditelj službe 

i voditelj – ravnatelj Direkcije. 
 
Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 

• srednja stručna sprema 
• najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima  
• položen ispit za održavanje centralnog grijanja 
• položen ispit za vozača “B” kategorije. 

 
Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: Stupanj složenosti poslova odnosi se na ispravnost rada kotlovnice i drugih 
uređaja i opreme. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Zadaci se obavljaju u skladu sa uputama 
voditelja Službe i voditelja – ravnatelja Direkcije. Odgovornost za sredstva rada i sigurnost 
službenika i namještenika. 



 
30. RECEPCIONAR - TELEFONISTA 
 
Kategorija: IV 
Potkategorija: namještenik II. potkategorije 
Razina: 2. 
Klasifikacijski rang: 13. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za opće i kadrovske poslove - Služba za 
sigurnost na radu i opće poslove 
Broj izvršitelja: 4 
 
Opis poslova radnog mjesta: 

• kontrolira ulazak i izlazak stranaka u službene prostorije i upisuje ih u za to predviđene 
evidencije 

• uskraćuje ulazak u službene prostorije neovlaštenim osobama 
• daje sve potrebne obavijesti strankama (radno vrijeme pojedinih službi, informacije o načinu 

i mjestu rješavanja njihovih zahtjeva i dr.) 
• zaprima i daje ostale obavijesti putem telefona i preusmjerava telefonske pozive 
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri viši stručni suradnik za opće poslove, voditelj službe 

i voditelj – ravnatelj Direkcije. 
 
Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 

• niža stručna stručna sprema ili osnovna škola  
• komunikacijske vještine 
• poznavanje rada na računalu. 

 
Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i standardizirane pomoćne 
poslove.    
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Odgovornost za sredstva rada koja su 
povjerena za obavljanje poslova (uredski namještaj i pribor).“. 

 
Članak 12.  

 
 Ovaj  Pravilnik stupa na snagu dana 1. travnja 2017. godine. 
 
KLASA: 023-01/17-04/23-92 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-1 
Rijeka, 14. ožujka 2017. 
 
 
          GRADONAČELNIK 

                 
                                                                              
 

                                mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 
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O b r a z l o ž e nj e 
 

Predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu, u okviru Direkcije za mjesnu samoupravu predlaže se ukidanje radnog 
mjesta Stručni suradnik 2 za mjesnu samoupravu (1 izvršitelj, koef. 1,45), te umjesto istoga 
ustrojavanje novog radnog mjesta Viši stručni suradnik 2 za mjesnu samoupravu (1 izvršitelj, koef. 
1,53) sa sljedećim uvjetima: magistar struke ili stručni specijalist društvene struke,  najmanje jedna 
godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, te položen 
državni stručni ispit. U okviru iste Direkcije predlaže se kod radnog mjesta Referent 2 tajnik 
mjesnog odbora (koef. 1,26) smanjiti broj izvršitelja sa 25 na 23 izvršitelja, te izmijeniti naziv 
radngo mjesta u Referent 1 tajnik mjesnog odbora (koef. 1,31).  

 
U okviru Direkcije za opće i kadrovske poslove – Službe kadrovskih poslova i pisarnica kod 

radnog mjesta Referent 2 za prijem i otpremu pošte (koef. 1,26) predlaže se povećati broj 
izvršitelja sa 5 na 6 izvršitelja. U okviru iste Direkcije predlaže se i ukidanje Službe za opće 
poslove i radnog mjesta Voditelja 1 Službe za opće poslove (1 izvršitelj, koef. 2,32). Radna mjesta 
koja su do sada ustrojena u okviru Službe za opće poslove koja se ukida (vozač - koordinator 
voznog parka, vozač, domar i recepcionar – telefonista), predlaže se ustrojiti u okviru dosadašnje 
Službe za zaštitu na radu, zaštitu od požara, obrambene pripreme i civilnu zaštitu, koja se predlaže 
preimenovati u Službu za sigurnost na radu i opće poslove. U okviru navedene Službe predlaže se 
ustrojiti jedno novo radno mjesto Viši stručni suradnik 1 za opće poslove (1 izvršitelj, koef. 1,63) sa 
sljedećim uvjetima: magistar struke ili stručni specijalist društvene ili tehničke struke, najmanje 
jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, te 
položen državni stručni ispit. 

 
Predlaže se da Pravilnik stupi na snagu s danom 1. travnja 2017. godine. 
 
Navedenim Prijedlogom na noviu Odjela smanjuje se broj izvršitelja za jednog izvršitelja   

(sa 67 na 66 izvršitelja), a zbroj koeficijenata za sistematizirana radna mjesta smanjuje se za 
koeficijent  0,72. 

 
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 za 

gradsku samoupravu i upravu, 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 za gradsku samoupravu i upravu, dana ______________ 
2017. godine, donio je 

 
PRAVILNIK 

 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu  

Odjela za gradsku samoupravu i upravu 
 

Članak 1. 
 

 U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela za gradsku samoupravu i upravu (dalje u tekstu: 
Pravilnik), u članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi: 

"Unutarnje ustrojstvene jedinice u sastavu Direkcije za opće i kadrovske poslove jesu: 
Služba kadrovskih poslova i pisarnica i Služba za sigurnost na radu i opće poslove.". 

  
Članak 2.  

 
U Popisu radnih mjesta Odjela za gradsku samoupravu i upravu, koji čini sastavni dio 

Pravilnika, ukida se radno mjesto rednog broja 6. Stručni suradnik 2 za mjesnu samoupravu, te se 
umjesto istog ustrojava novo radno mjesto pod istim rednim brojem i glasi: 
 
"6. VIŠI STRUČNI SURADNIK 2 ZA MJESNU SAMOUPRAVU  

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

• sudjeluje u planiranju, provedbi i praćenju projekta iz nadležnosti Direkcije za mjesnu 
samoupravu, te izrađuje izvještaje iz djelokruga rada Direkcije, 

• sudjeluje u aktivnostima izrade, provedbe i praćenja programa vijeća mjesnih odbora u 
suradnji sa ostalim odjelima gradske uprave i komunalnim i trgovačkim društvima – izrada i 
dostava uputa tajnicima, prikupljanje programa, evidentiranje, zaprimanje izvještaja 
realizacije pojedinih programa, te izrade potrebnih evidencija  iz djelokruga Direkcije i 
mjesnih odbora (evidencija vijećnika, odluke vijeća mjesnih odbora i sl.), 

• pomaže u koordinaciji provedbe izbora za vijeća mjesnih odbora, 
• uređuje i ažurira web stranicu Direkcije za mjesnu samoupravu, prati web stranice mjesnih 

odbora, te sudjeluje u raznim projektima u organizaciji Grada, Turističke zajednice i drugih 
subjekata, 

• obavlja administrativne poslove stvaranja i evidentiranja akata za potrebe Direkcije i Vijeća 
mjesnih odbora u sustavu Integralni informacijski sustav (IIS), 

• obavlja administrativne poslove vezane za izradu biltena mjesnih odbora, 
• prati prisutnost na radu tajnika mjesnih odbora i dostavlja mjesečno izvješće administrativnoj 

tajnici, 
• obavlja poslove nabave uredskog materijala za potrebe tajnika mjesnih odbora, 
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj - ravnatelj i pročelnik. 

 
Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 

• magistar struke ili stručni specijalist društvene struke,  
• najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,  
• poznavanje rada na računalu,  



• položen državni stručni ispit. 
 

Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije stručne poslove unutar 
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 3.  
 

Kod radnog mjesta pod rednim brojem 8. Referent 2 tajnik mjesnog odbora, mijenja se 
naziv radnog mjesta i glasi: "Referent 1 tajnik mjesnog odbora".  

 
Kod istog radnog mjesta smanjuje se broj izvršitelja sa 25 na 23 izvršitelja. 
 
Kod istog radnog mjesta opis poslova radnog mjesta mijenja se i glasi: 

• „sudjeluje u pripremi i izradi programa rada i financijskih planova vijeća mjesnih odbora, 
organizaciji, koordinaciji i provođenju programskih aktivnosti vijeća, sastavlja izvješća 
programskih aktivnosti i godišnje izvješće o radu vijeća, te sudjeluje u pripremi, izradi i 
praćenju izvršenja financijskih planova, izradi rebalansa financijskog plana  

• vodi evidencije ugovora i financijske dokumentacije vezane za realizaciju programa rada 
vijeća mjesnih odbora 

• sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete 
• priprema materijale za sjednice vijeća, pododbore, zborove građana, kao i za druge radne 

sastanke vezane za rad mjesnih odbora, osigurava i prati izvršenje zaključaka i odluka, 
• neposredno komunicira sa strankama, zaprima predstavke i prijedloge 
• pruža stručnu, savjetodavnu i tehničku pomoć vijeću mjesnog odbora i njegovim radnim 

tijelima u njihovom radu i drugim učesnicima pri realizaciji programa, prati usklađenost rada 
vijeća mjesnog odbora sa normativnim i drugim aktima, surađuje i pruža pomoć 
humanitarnim organizacijama i Centru za socijalnu skrb radi realizacije njihovih programa 
na području mjesnih odbora 

• izrađuje i vodi evidenciju rasporeda i ugovora o korištenja prostora objekata mjesne 
samouprave, kao i  druge evidencije 

• izrađuje račune za korištenje prostora mjesne samouprave u sustavu Integralni 
informacijski sustav (IIS) 

• obilazi teren na području mjesnog odbora, prati  stanje komunalnog nereda i oštećenja 
komunalne infrastrukture te obavještava nadležne službe 

• daje potrebne upute i informacije građanima radi ostvarenja raznih prava u upravnim 
tijelima Grada i drugim institucijama 

• vodi evidenciju akata (sjednice vijeća,  programi rada, korištenje prostora, financijski 
dokumenti)  u sustavu Integralni informacijski sustav (IIS) 

• uređuje i ažurira web stranice mjesnih odbora, prati i servisira rubriku "Postavite pitanje 
svojem mjesnom odboru", 

• sudjeluje u godišnjem popisu (inventuri), 
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj - ravnatelj i pročelnik.“ 

 
Članak 4.  

 
Ukidaju se radna mjesta rednih brojeva 12. Voditelj 1 Službe za opće poslove, 13. Vozač – 

koordinator voznog parka, 14. Vozač, 15. Domar i 16. Recepcionar – telefonista. 
 

 



Članak 5.  
 

Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 17. do 28. postaju radna mjesta novih rednih 
brojeva 12. do 23. 

Članak 6.  
 

Kod radnog mjesta novog rednog broja 17. Referent 2 za prijem i otpremu pošte broj 
izvršitelja povećava se sa 5 na 6 izvršitelja. 

 
Članak 7.  

 
Kod radnog mjesta novog rednog broja 22. Voditelj 1 Službe za zaštitu na radu, zaštitu od 

požara, obrambene pirpreme i zaštitu i spašavanje, mijenja se naziv radnog mjesta i glasi: „Voditelj 
1 Službe za sigurnost na radu i opće poslove“. 

 
Kod istog radnog mjesta mijenja se naziv unutarnje ustrojstvene jedinice i glasi: „Direkcija 

za opće i kadrovske poslove – Služba za sigurnost na radu i opće poslove“. 
 

Članak 8.  
 

Kod radnog mjesta novog rednog broja 23. Savjetnik 1 za zaštitu i spašavanje i obrambene 
pripreme  mijenja se naziv unutarnje ustrojstvene jedinice i glasi: „Direkcija za opće i kadrovske 
poslove – Služba za sigurnost na radu i opće poslove“. 

 
Članak 9.  

 
Radno mjesto rednog broja 30. Savjetnik 1 za zaštitu od požara i zaštitu na radu postaje 

radno mjesto novog rednog broja 24. 
Kod istog radnog mjesta mijenja se naziv unutarnje ustrojstvene jedinice i glasi: „Direkcija 

za opće i kadrovske poslove – Služba za sigurnost na radu i opće poslove“. 
U opisu poslova istog radnog mjesta, mijenja se točka 1 . i glasi: 
„- sudjeluje u provođenju mjera zaštite na radu i zaštite od požara u gradskoj upravi i 

pravnim osobama kojima su nadležna upravna tijela Grada, te o uočenim nedostacima podnosi 
izvješća odgovornim osobama i predlaže mjere za otklanjanje nedostataka,“. 

 
Članak 10.  

 
Radno mjesto rednog broja 29. Savjetnik 2 za zaštitu od požara i zaštitu na radu postaje 

radno mjesto novog rednog broja 25.  
Kod istog radnog mjesta mijenja se naziv unutarnje ustrojstvene jedinice i glasi: „Direkcija 

za opće i kadrovske poslove – Služba za sigurnost na radu i opće poslove“. 
 

 Članak 11.  
 

Iza radnog mjesta novog rednog broja 25. Savjetnik 2 za zaštitu od požara i zaštitu na radu, 
ustrojavaju se nova radna mjesta rednih brojeva 26. do 30. i glase: 

 
 "26. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA OPĆE POSLOVE 

       
Kategorija: II 
Potkategorija: viši stručni suradnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 6. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za opće i kadrovske poslove  
                                                                   Služba za sigurnost na radu i opće poslove 
Broj izvršitelja: 1 
 
Opis poslova radnog mjesta: 



- skrbi o pravilnom rasporedu vozila i vozača te sustavno prati rad i raspored vozača te o 
istom vodi propisane evidencije i izrađuje mjesečna izvješća, 

- prati raspored i upotrebu vozila, prikuplja račune za gorivo i vodi računa o potrebi zamjene 
kartice za gorivo, te urednosti vozila 

- koordinira rad recepcionera-telefonista na portama, te domara, 
- skrbi o općim poslovima u svezi objekata i druge imovine kojima gospodari Odjel, 
- vodi brigu i nadzor nad rashodovanim sredstvima do njihove rasprodaje odnosno 

isknjiženja, 
- skrbi o komunikacijskom opremi i uređajima (fiksna i mobilna telefonija) te vodi evidenciju o 

korisnicima uređaja, 
- skrbi za pravilno funkcioniranje tehničke zaštite u objektima kojima gospodari Odjel te vodi 

evidenciju korisnika tehničke zaštite, 
- prati izvršenje ugovora o nabavi roba i usluga iz djelokruga rada Odjela, 
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj Službe, voditelj – ravnatelj i  pročelnik. 

 
Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 

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

 
Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije stručne poslove unutar 
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. 
 
27. VOZAČ – KOORDINATOR VOZNOG PARKA 

       
Kategorija: IV 
Potkategorija: namještenik II. potkategorije 
Razina: 1. 
Klasifikacijski rang: 11. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za opće i kadrovske poslove - Služba za 
sigurnost na radu i opće poslove 
Broj izvršitelja: 1 
 
Opis poslova radnog mjesta: 

• organizira pomoćno tehničke poslove 
• provjerava tehničku ispravnost vozila, prikuplja izjave u svezi oštećenja vozila, odlazi u 

servis zbog eventualnih popravaka i redovnih servisa, provodi tehnički pregled, osigurava 
zamjensko vozilo 

• surađuje s ostalim upravnim tijelima Grada u svezi službenih vozila, vodi računa o 
rasporedu parkirnih mjesta, osigurava i prati korištenje parkirnih kartica, te surađuje s 
Rijeka prometom d.o.o. i Rijeka plus d.o.o., 

• koordinira rad vozača 
• po potrebi obavlja poslove vozača 
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri viši stručni suradnik za opće poslove, voditelj službe 

i voditelj – ravnatelj Direkcije. 
 
Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 

• srednja stručna sprema 
• najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 



• položen ispit za vozača B kategorije. 
 
 
 
 

Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: Stupanj složenosti koji uključuje organizaciju pomoćno-tehničkih poslova, 
nadzor nad njihovom provedbom i pružanje potpore namještenicima u obavljanju poslova. 
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. 
 
28. VOZAČ 

       
Kategorija: IV 
Potkategorija: namještenik II. potkategorije 
Razina: 1. 
Klasifikacijski rang: 11. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za opće i kadrovske poslove - Služba za 
sigurnost na radu i opće poslove 
Broj izvršitelja: 2 
 
Opis poslova radnog mjesta: 

• obavlja poslove vozača, te obavlja provjeru tehničke ispravnosti vozila prije vožnje i 
provjerava dokumentaciju vozila 

• vodi računa o urednosti vozila 
• po potrebi servisira vozila, zamjenjuje vozila zbog popravaka, te vodi bilješke o oštećenju 

vozila 
• po potrebi obavlja poslove koordinatora voznog parka 
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri viši stručni suradnik za opće poslove, vozač – 

koordinator voznog parka, voditelj službe i voditelj – ravnatelj Direkcije. 
 
Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 

• srednja stručna sprema 
• položen ispit za vozača "B" kategorije 
• najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. 

 
Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: Stupanj složenosti poslova koji uključuje obavljanje pomoćno tehničkih 
poslova koji zahtijevaju primjenu znanja i vještina prometne struke.    
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: stupanj odgovornosti koji uključuje 
odgovornost za materijalne resurse s kojima namještenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih 
postupaka i metoda rada. 

 
29. DOMAR 
 
Kategorija: IV 
Potkategorija: namještenik II. potkategorije 
Razina: 1. 
Klasifikacijski rang: 11. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za opće i kadrovske poslove - Služba za 
sigurnost na radu i opće poslove 
Broj izvršitelja: 2 
 
Opis poslova radnog mjesta: 

• obavlja poslove domara objekata kojima upravlja Odjel (vrši popravke u zgradi, kontrolira 
instalaciju i postrojenja, uklanja manje kvarove te rukuje centralnim grijanjem) 

• zaprima obavijesti o neispravnosti u zgradama, poduzima mjere za njihovo otklanjanje 
• po potrebi obavlja poslove vezane za vozni park 



• obavlja i druge poslove koje mu povjeri viši stručni suradnik za opće poslove, voditelj službe 
i voditelj – ravnatelj Direkcije. 

 
 
 
Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 

• srednja stručna sprema 
• najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima  
• položen ispit za održavanje centralnog grijanja 
• položen ispit za vozača “B” kategorije. 

 
Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: Stupanj složenosti poslova odnosi se na ispravnost rada kotlovnice i drugih 
uređaja i opreme. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Zadaci se obavljaju u skladu sa uputama 
voditelja Službe i voditelja – ravnatelja Direkcije. Odgovornost za sredstva rada i sigurnost 
službenika i namještenika. 
 
30. RECEPCIONAR - TELEFONISTA 
 
Kategorija: IV 
Potkategorija: namještenik II. potkategorije 
Razina: 2. 
Klasifikacijski rang: 13. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za opće i kadrovske poslove - Služba za 
sigurnost na radu i opće poslove 
Broj izvršitelja: 4 
 
Opis poslova radnog mjesta: 

• kontrolira ulazak i izlazak stranaka u službene prostorije i upisuje ih u za to predviđene 
evidencije 

• uskraćuje ulazak u službene prostorije neovlaštenim osobama 
• daje sve potrebne obavijesti strankama (radno vrijeme pojedinih službi, informacije o načinu 

i mjestu rješavanja njihovih zahtjeva i dr.) 
• zaprima i daje ostale obavijesti putem telefona i preusmjerava telefonske pozive 
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri viši stručni suradnik za opće poslove, voditelj službe 

i voditelj – ravnatelj Direkcije. 
 
Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 

• niža stručna stručna sprema ili osnovna škola  
• komunikacijske vještine 
• poznavanje rada na računalu. 

 
Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i standardizirane pomoćne 
poslove.    
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Odgovornost za sredstva rada koja su 
povjerena za obavljanje poslova (uredski namještaj i pribor).“. 

 
Članak 12.  

 
 Ovaj  Pravilnik stupa na snagu dana 1. travnja 2017. godine. 
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