
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 razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem, dana 19. travnja 2017. godine, donio je 
 

PRAVILNIK 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave 

za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 
 

Članak 1. 
 U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem (dalje u tekstu: Pravilnik), članak 4. mijenja se i glasi: 

"Unutarnje ustrojstvene jedinice u sastavu upravnog tijela jesu: Direkcija za razvoj, 
urbanizam i ekologiju, Direkcija za gospodarenje zemljištem i Direkcija za provedbu integriranih 
teritorijalnih ulaganja (ITU).“ 

Članak 2. 
U Popisu radnih mjesta Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i 

gospodarenje zemljištem, koji čini sastavni dio Pravilnika, ukida se radno mjesto  rednog broja 3. 
Viši savjetnik za poslove urbane aglomeracije Rijeka. 
 

Članak 3. 
Ukida se radno mjesto rednog broja 4. Viši referent za poslove urbane aglomeracije Rijeka.  

 
Članak 4. 

Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 5.-32. postaju radna mjesta rednih brojeva 3.- 30.  
 

Članak 5. 
Ukida se radno mjesto dosadašnjeg rednog broja 12. Savjetnik 1 za pravne poslove, te se 

umjesto istoga ustrojava novo radno mjesto novog rednog broja 10. i glasi:  
„10. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA PRAVNE POSLOVE  
Kategorija: II 
Potkategorija: viši stručni suradnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 6. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju 
Broj izvršitelja: 1 
Opis  poslova  radnog mjesta : 
• prati pozitivne propise iz djelokruga rada Direkcije (prostorno uređenje i zaštita okoliša), daje 

njihova tumačenja, objašnjenja, savjete i preporuke u primjeni istih, 
• predlaže s aspekta primjene pozitivnih propisa mjere za unapređivanje rada Direkcije, 
• izrađuje i nomotehnički obrađuje prijedloge pozitivnih propisa iz djelokruga rada Direkcije 

(odluke o izradi prostornih planova, odluke o donošenju prostornih planova, pravilnike, 
rješenja i dr.), 

• sudjeluje u radu stručnih timova koji prate izradu i donošenje prostornih planova, studija i 
projekata kojih je Grad Rijeka naručitelj (nositelj), 

• izrađuje te sudjeluje u izradi i koncipiranju izlaznih akata Direkcije koji proizvode ili bi mogli 
proizvesti pravne učinke (tužbe, žalbe, suglasnosti, mišljenja, ugovori i sl.),  

• surađuje s Uredom Grada u pripremi materijala za Gradonačelnikov kolegij iz djelokruga rada 
Direkcije te ostvaruje stručne kontakte sa nadležnim tijelima koja se bave tematikom 
prostornog planiranja i zaštite okoliša te upravnim tijelima Grada Rijeke, 

• obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj - ravnatelj i pročelnik. 
Opis  standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 
• magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, 
• najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
• poznavanje rada na računalu, 
• položen državni ispit. 



Opis razine standardnih mjerila:  
Složenost poslova: Visoka složenost poslova vezana uz organizaciju i koordinaciju vanjskih 
suradnika i drugih stručnih tijela, složenost postupaka te veliki osobni doprinos i kreativnost. 
Samostalnost u radu: Stupanj samostalnosti uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i 
povremene upute. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: Svakodnevni kontakti i suradnja s 
vanjskim suradnicima i drugim nadležnim institucijama, s drugim Odjelima te komunalnim i 
trgovačkim društvima. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Opseg odgovornosti je unutar materijalne i 
financijske te odgovornost za zakonitost i pravilnost u radu, zakonitost i pravilnost predloženih 
rješenja, trošenju, korištenju i stjecanju sredstava. Rad direktno utječe na donošenje odluka iz 
područja rada.“ 

Članak 6.  
 Kod radnog mjesta dosadašnjeg rednog broja 13. Viši stručni suradnik 1 za pravne poslove, 
koje postaje radno mjesto rednog broja 11.  mijenja se naziv radnog mjesta i glasi: „Viši stručni 
suradnik 1 za pravne poslove i nabavu“. 

 
Članak 7. 

Ukida se radno mjesto dosadašnjeg rednog broja 14. Savjetnik 1 za promet, te se umjesto 
istoga ustrojava novo radno mjesto novog rednog broja 12. i glasi: 
"12. VIŠI SAVJETNIK ZA PROMET  
Kategorija: II 
Potkategorija: viši savjetnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 4. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju 
Broj izvršitelja: 1 
Opis  poslova  radnog mjesta : 

• koordinira, nadzire i prati cjelokupni prometni segment u prostorno-planskoj, programskoj, 
projektnoj i drugoj dokumentaciji, 

• vodi kapitalne i druge projekte iz područja prometa te nadzire i prati projekte, 
• vodi multidisciplinarne projektne timove te sudjeluje u njihovom radu na svim razinama 

(državnoj, županijskoj i gradskoj razini), 
• predlaže i izrađuje prijedlog odluka i drugih akata iz djelokruga rada Odjela u prometnom 

segmentu, 
• analizira prostorno-plansku, projektnu i drugu dokumentaciju iz djelokruga rada Odjela radi 

davanja mišljenja ili suglasnosti, 
• surađuje sa svim nadležnim tijelima i institucijama unutar i izvan Grada Rijeke u poslovima 

vezanim za prometni segment te daje stručna mišljenja i savjete,  
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj - ravnatelj i pročelnik. 

Opis  standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 
• magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili prometne struke, 
• najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
• znanje engleskog jezika u govoru i pismu, 
• poznavanje rada na računalu, 
• položen državni stručni ispit. 

Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: Obavljanje najsloženijih poslova iz područja prometa, postavljanje i pokretanje 
zadatka metode rada, te visok kreativni osobni doprinos. 
Samostalnost u radu: Potpuna samostalnost u radu. Predlaganje odluka u skladu s propisima i 
pravnim pravilima, u dogovoru s pročelnikom Odjela. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: Suradnja i svakodnevni kontakti s 
drugim nadležnim institucijama (državnim, županijskim i gradskim) u području planiranja i prometa, 
drugim Odjelima, komunalnim društvima i vanjskim suradnicima, komunikacija sa strankama. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Vrlo visok stupanj odgovornosti za izvršenje 
zadataka, sposobnost donošenja odluka. Odgovornost za zakonitost rada i postupanja, naročito u 
smislu realizacije ugovornih obveza prema Odjelu. Rad direktno utječe na donošenje odluka iz 
područja rada odjela.“ 
 



Članak 8.  
Iza radnog mjesta dosadašnjeg rednog broja 32. Referent 1 za geodetske poslove, koje 

postaje radno mjesto rednog broja 30., ustrojavaju se nova radna mjesta rednih brojeva 31. do 36. 
i glase: 
"31. VODITELJ – RAVNATELJ 1 DIREKCIJE ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH  
        TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU)  
Kategorija: I 
Potkategorija: viši rukovoditelj 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 3. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja 
(ITU) 
Broj izvršitelja: 1 
Opis  poslova  radnog mjesta : 

• upravlja i rukovodi radom Direkcije, odgovora za zakonito i pravodobno obavljanje poslova i 
zadaća iz nadležnosti Direkcije te poduzima mjere za unapređivanje rada Direkcije kroz 
primjenu kadrovskih, organizacijskih i softverskih rješenja, 

• kao čelnik Direkcije – ITU jedinice samostalno vodi i potpisuje korespondenciju s 
upravljačkim i posredničkim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova,  

• trajno prati pozitivne propise i praksu iz područja rada Direkcije, daje potrebna tumačenja, 
objašnjenja, savjete i preporuke djelatnicima Direkcije te ostvaruje i osigurava kontakte sa 
stručnim službama koje se bave istim ili srodnim područjem, 

• izrađuje srednjoročne/godišnje planove i programe rada Direkcije i nadzire njihovo 
ostvarenje, 

• pregledava i parafira materijale za Gradonačelnikov kolegij, surađuje s Uredom Grada u 
svezi materijala za Gradonačelnikov kolegij i odluka koje se odnose na materijale iz 
djelokruga rada Direkcije te izrađuje izvješća i informacije za potrebe pročelnika, 
Gradonačelnika i Gradskog vijeća, 

• raspoređuje radne zadatke i poštu prispjelu u Direkciju, prati izvršenje radnih zadataka te 
osobno koordinira složene radne zadatke, 

• ostvaruje koordinaciju sa tijelima u sustavu upravljanja i kontrole EU fondova u Republici 
Hrvatskoj, 

• ostvaruje korespondenciju sa tijelima Grada Rijeke i Urbane aglomeracije Rijeka u 
poslovima vezanim za provedbeni plan mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU 
mehanizma), 

• izrađuje izvješća o provedbi mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU 
mehanizma), 

• izrađuje financijske planove, 
• izrađuje programske dodatke Sporazumu o provedbi ITU mehanizma, 
• uspostavlja, organizira i unapređuje aktivnosti u provedbi procedura, 
• izrađuje izvješća i druge informacije iz djelokruga rada Direkcije te sudjeluje u izradi i 

nadzire izradu općih i drugih akata iz djelokruga rada Direkcije, 
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik. 

Opis  standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 
• magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, 
• najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
• organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje 

unutarnjom ustrojstvenom jedinicom upravnog tijela, 
• znanje engleskog jezika u govoru i pismu, 
• poznavanje rada na računalu, 
• položen državni stručni ispit. 

Opis razine standardnih mjerila:  
Složenost poslova: Visoka složenost poslova vezana uz organizaciju i koordinaciju rada Direkcije.  
Veliki osobni doprinos i kreativnost, te inventivnost. 
Samostalnost u radu: Visok stupanj samostalnog stručnog odlučivanja u poslovima iz djelokruga 
rada Direkcije.  



Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: Svakodnevni neposredni kontakt 
sa službenicima Direkcije i odjela, česti kontakti sa drugim upravnim tijelima i stručnim službama, 
česti kontakti sa državnim i županijskim tijelima i institucijama, drugim gradovima i općinama. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Visok stupanj odgovornosti za učinkovitu 
organizaciju rada, učinkovitost i zakonitost rada i postupanja. 

 
32. VIŠI SAVJETNIK ZA OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA  
Kategorija: II 
Potkategorija: viši savjetnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 4. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja 
(ITU) 
Broj izvršitelja: 1 
Opis  poslova  radnog mjesta : 

• izrađuje kriterije prihvatljivosti, kriterije odabira i pozive za specifične ciljeve Operativnog 
programa Konkurentnost i kohezija, koji se provode kroz ITU mehanizam u suradnji s 
Upravljačkim tijelom, 

• izrađuje upute za prijavitelje za pozive za specifične ciljeve Operativnog programa 
Konkurentnost i kohezija, koji se provode kroz ITU mehanizam  u suradnji s Upravljačkim 
tijelom, 

• organizira rad Odbora za odabir projekata radi ocjene kvalitete i rangiranje projektnih 
prijedloga u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija, 

• provodi završne provjere prihvatljivosti projektnih prijedloga prema izvješću Odbora za 
odabir projekata, 

• provodi procedure u postupcima dodjele bespovratnih sredstava, 
• odobrava izvještaje o odabranim projektnim prijedlozima i rangiranju projekata te izrađuje 

popise rangiranih projektnih prijedloga, 
• priprema i provodi dodatne zadaće i aktivnosti u okviru Operativnog programa 

Konkurentnost i kohezija, 
• sudjeluje u radu Odbora za praćenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, 
• izrađuje izvješća o provedbi aktivnosti ITU mehanizma u okviru Operativnog programa 

Konkurentnost i kohezija, 
• ostvaruje korespondenciju sa tijelima Urbane aglomeracije Rijeka u poslovima vezanima za 

provedbeni plan mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u okviru 
Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, 

• provodi postupke javne nabave, 
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj – ravnatelj Direkcije i pročelnik. 

Opis  standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 
• magistar ili stručni specijalist ekonomske struke, 
• najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
• komunikacijske vještine, 
• poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, 
• poznavanje rada na računalu, 
• položen državni stručni ispit. 

Opis razine standardnih mjerila:  
Složenost poslova: Obavljanje složenih zadataka izrade kriterija i poziva za specifične ciljeve, 
pružanje savjeta i stručne pomoći službenicima i drugim sudionicima u pripremi i provedbi 
operativnog programa. 
Samostalnost u radu: Potpuna samostalnost u radu. Predlaganje odluka u skladu s propisima i 
pravnim pravilima, u dogovoru s ravnateljem Direkcije i pročelnikom Odjela. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: Svakodnevni kontakti s 
pročelnikom i službenicima Odjela, drugim odjelima gradske uprave, županijskim i državnim 
službama te drugim gradovima i općinama. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Vrlo visoki stupanj odgovornosti za 
zakonitost i pravilnost u radu, zakonitost, učinkovitost i pravilnost predloženih rješenja i poduzetih 
radnji u provedbi operativnog programa.  Rad direktno utječe na donošenje odluka iz područja rada 
Direkcije i Odjela. 



33. VIŠI SAVJETNIK ZA PRAĆENJE PROVEDBE MEHANIZMA ITU  
Kategorija: II 
Potkategorija: viši savjetnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 4. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja 
(ITU) 
Broj izvršitelja: 1 
Opis  poslova  radnog mjesta : 

• prati pozitivne propise iz djelokruga rada Direkcije, daje njihova tumačenja, objašnjenja, 
savjete i preporuke u primjeni istih, 

• predlaže mjere za unapređivanje rada Direkcije s aspekta primjene pozitivnih propisa, 
• izrađuje i nomotehnički obrađuje prijedloge općih akata iz djelokruga rada Direkcije 

(priručnik o internim procedurama u suradnji s upravljačkim tijelima i ostale akte o internim 
procedurama), pojedinačnih akata (ugovora, sporazuma i dr.) te sudjeluje u izradi i 
koncipiranju izlaznih akata Direkcije koji proizvode ili bi mogli proizvesti pravne učinke, 

• sudjeluje u postupcima javne nabave,  
• uspostavlja procedure za osiguravanje revizijskog traga (čuvanje dokumentacije i dokaza o 

provedenim aktivnostima), 
• koordinira pripremu poziva između upravljačkih tijela Operativnog programa Konkurentnost 

i kohezija i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, 
• izrađuje izvješća o provedbi aktivnosti ITU mehanizma u okviru Operativnog programa 

Učinkoviti ljudski potencijali te sudjeluje u izradi izvješća o provedbi aktivnosti ITU 
mehanizma u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,  

• sudjeluje u radu Odbora za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, 
• izvješćuje o uočenim nepravilnostima, 
• provodi revizijske nalaze i preporuke, 
• sudjeluje u provedbi samoprocjene sustava rada Direkcije, 
• ostvaruje korespondenciju sa tijelima Urbane aglomeracije Rijeka u poslovima vezanima za 

provedbeni plan mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u okviru 
Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, 

• obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj – ravnatelj Direkcije i pročelnik. 
Opis  standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 

• magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, 
• najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
• komunikacijske vještine, 
• poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, 
• poznavanje rada na računalu, 
• položen državni stručni ispit. 

Opis razine standardnih mjerila:  
Složenost poslova: Obavljanje složenih zadataka izrade, procedura i provedbe općih i drugih  
akata iz djelokruga rada Direkcije za potrebe provedbe operativnog programa, upravljačkih tijela i 
tijela u sustavu upravljanja i kontrole EU fondova, sudjelovanje u postupcima javne nabave, 
uspostava procedura za potrebe revizijskih nalaza, provođenje revizijskih nalaza i preporuka,  
pružanje savjeta i stručne pomoći službenicima i drugim sudionicima u provedbi operativnog 
programa 
Samostalnost u radu: Potpuna samostalnost u radu. Predlaganje i provođenje odluka u skladu s 
propisima i pravnim pravilima, u dogovoru s ravnateljem Direkcije i pročelnikom Odjela. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: Svakodnevni kontakti s 
pročelnikom, ravnateljem i službenicima Direkcije, drugim odjelima gradske uprave,  županijskim i 
državnim službama, nadležnim ministarstvima i drugim gradovima i općinama. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Vrlo visoki stupanj odgovornosti za 
zakonitost i pravilnost u radu, zakonitost i pravilnost predloženih rješenja u provedbi programa, 
zakonitost i svrsishodnost ugovora, sporazuma i drugih akata. Rad direktno utječe na donošenje 
odluka iz područja rada Odjela. 
 
 
 



34. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA   
Kategorija: II 
Potkategorija: viši stručni suradnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 6. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja 
(ITU) 
Broj izvršitelja: 1 
Opis poslova  radnog mjesta : 

• priprema dokumentaciju i prati rad Odbora za odabir projekata za specifične ciljeve 
Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji se provode kroz ITU mehanizam, 

• izrađuje izvješća o odabranim projektnim prijedlozima i rangiranju projekata Odbora za 
odabir projekata, 

• podupire aktivnosti izrade kriterija prihvatljivosti, kriterija odabira i poziva za specifične 
ciljeve Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji se provode kroz ITU 
mehanizam,  

• podupire aktivnosti izrade uputa za prijavitelje za pozive za specifične ciljeve Operativnog 
programa Konkurentnost i kohezija koji se provode kroz ITU mehanizam,  

• sudjeluje u provedbi procedura u postupcima dodjele bespovratnih sredstava, 
• sudjeluje u radu mreže osoba za komunikaciju i informiranje, 
• sudjeluje u provedbi dodatnih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa 

Konkurentnost i kohezija prema delegiranim funkcijama upravljačkih tijela, 
• sudjeluje u izradi izvješća o provedenim aktivnostima ITU mehanizma u okviru Operativnog 

programa Konkurentnost i kohezija, 
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj – ravnatelj Direkcije i pročelnik. 

Opis  standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 
• magistar ili stručni specijalist ekonomske struke, 
• najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
• komunikacijske vještine, 
• poznavanje engleskog jezika, 
• poznavanje rada na računalu, 
• položen državni stručni ispit. 

Opis razine standardnih mjerila:  
Složenost poslova:  Visoka složenost zadataka određena je suradnjom i usklađivanjem većeg 
broja čimbenika. Prilikom obavljanja poslova traži se visok stupanj kreativnosti uz prethodno 
planiranje i tumačenje. 
Samostalnost u radu: Stupanj samostalnosti uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute 
nadređenog službenika. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama:  Svakodnevni  kontakti sa  
službenicima Direkcije Odjela, drugim odjelima, osobama i institucijama, drugim gradovima i 
općinama, neposredno, putem telefona ili e-maila, pisanim izvješćima. Komunikacija se kreće u 
rasponu od usmene razmjene  informacija do ključnih zahtjeva za informacijama. Zbog  
uključivanja većeg broja čimbenika  riječ je složenim informacijama dobivenim na temelju uputa i 
objavljenih dokumenata. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Opseg odgovornosti je unutar materijalne i 
financijske, te odgovornost za provedbu zakonitosti rada i očuvanja prava gradova i općina 
odnosno korisnika, s direktnim utjecajem na provedbu aktivnosti u okviru operativnog programa.  
 
35. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA PRAĆENJE PROVEDBE ITU MEHANIZMA 
Kategorija: II 
Potkategorija: viši stručni suradnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 6. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja 
(ITU) 
Broj izvršitelja: 1 
 
 



Opis  poslova  radnog mjesta : 
• izrađuje prijedlog pojedinačnih akata koji proizvode ili bi mogli proizvesti pravne učinke 

Direkcije te prati pozitivne propise iz djelokruga rada Direkcije,  
• sudjeluje u izradi izvješća o provedbi Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i 

Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali te u ostalim zadaćama i aktivnostima 
unutar istih programa, 

• sudjeluje u pripremi poziva između upravljačkih tijela Operativnog programa Konkurentnost 
i kohezija i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, 

• prati provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma),  
• sudjeluje u praćenju rizika i izradi izvješća o istima, 
• prati provedbu procedura propisanih posebnim propisima i aktima Upravljačkih tijela, 
• sudjeluje u vođenju evidencije, čuvanju dokumentacije i dokaza o provedenim aktivnostima 

radi osiguravanja revizijskog traga, 
• sudjeluje u vođenju registra zaposlenika, edukacija i rizika, 
• sudjeluje u provedbi postupaka javne nabave, 
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj – ravnatelj Direkcije i pročelnik. 

Opis  standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 
• magistar struke ili stručni specijalist upravne ili pravne struke,  
• najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
• komunikacijske vještine, 
• poznavanje engleskog jezika , 
• poznavanje rada na računalu, 
• položen državni stručni ispit. 

Opis razine standardnih mjerila:  
Složenost poslova:  Visoka složenost zadataka određena je suradnjom i usklađivanjem većeg 
broja čimbenika. Prilikom obavljanja poslova traži se visok stupanj kreativnosti uz prethodno 
planiranje i tumačenje.   
Samostalnost u radu: Stupanj samostalnosti uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute 
nadređenog službenika. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama:  Svakodnevni  kontakti sa 
službenicima Direkcije, osobama i institucijama, po potrebi drugim gradovima i općinama, 
neposredno, putem telefona ili e-maila. Komunikacija se kreće u rasponu od usmene razmjene 
informacija do zahtjeva za informacijama. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Opseg odgovornosti je unutar materijalne i 
financijske, te odgovornost za provedbu zakonitosti i pravilnosti rada. 
 
36. VIŠI REFERENT ZA PRAĆENJE PROVEDBE ITU MEHANIZMA 
Kategorija: III 
Potkategorija: viši referent 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 9. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja 
(ITU) 
Broj izvršitelja: 1 
Opis  poslova  radnog mjesta : 

• izrađuje informacijske i statističke podloge za izvješća o provedbi Operativnog programa 
Konkurentnost i kohezija i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, 

• prati provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma), 
• prati rizike i izrađuje izvješća o istima, 
• prati provedbu procedura propisanih posebnim propisima i aktima Upravljačkih tijela, 
• vodi evidenciju i čuva svu dokumentaciju i dokaze o provedenim aktivnostima radi 

osiguravanja revizijskog traga, 
• vodi registre zaposlenika, edukacija i rizika, 
• obavlja poslove MIS administratora (administrator informacijskog sustava),  
• sudjeluje u ostalim zadaćama i aktivnostima u okviru Operativnog programa Konkurentnost 

i kohezija i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, 
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj – ravnatelj Direkcije i pročelnik. 

 



Opis  standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 
• sveučilišni ili stručni prvostupnik upravne ili pravne struke,  
• najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
• komunikacijske vještine, 
• poznavanje engleskog jezika, 
• poznavanje rada na računalu, 
• položen državni stručni ispit. 

Opis razine standardnih mjerila:  
Složenost poslova: Složenost zadataka uključuje izričito određene poslove koje zahtijevaju 
primjenu jednostavnijih i precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.   
Samostalnost u radu:  Stupanj samostalnosti uključuje redovan nadzor nadređenog službenika te 
njegove upute za rješavanje relativno složenih stručnih problema. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama:  Svakodnevni  kontakti sa 
službenicima Direkcije, po potrebi drugim gradovima i općinama, neposredno, putem telefona ili e-
maila. Komunikacija se kreće u rasponu od usmene razmjene informacija do zahtjeva za 
informacijama. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Opseg odgovornosti je unutar materijalne i 
financijske, te odgovornost za provedbu zakonitosti i pravilnosti rada.“ 
 

Članak 9. 
 Ovaj  Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana donošenja. 
 
 
KLASA: 023-01/17-04/45-96 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-1 
Rijeka, 19. travnja 2017. 
 
 
          GRADONAČELNIK 

                 
                                                                              
 

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

 
Odlukom o izmjenama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine 

Grada Rijeke" broj 2/17 – dalje u tekstu: Odluka), koja je stupila na snagu 21. ožujka 2017. godine,  
u Odjelu gradske uprave za  razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, pored 
dosadašnje dvije direkcije kao unutarnje ustrojstvene jedinice Odjela: Direkcije za razvoj, 
urbanizam i ekologiju i Direkcije za gospodarenje zemljištem, ustrojena je nova direkcija pod 
nazivom Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) s funkcijom posredničkog 
tijela i ostalih poslova vezanih za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja.  Integrirana 
teritorijalna ulaganja poseban su oblik ulaganja sredstava iz Europskih fondova koji je vezan 
isključivo za projekte i programe koje oblikuju jedinice lokalne samouprave udružene u urbanu 
aglomeraciju odnosno urbana područja. U tom smislu je 21.09.2015. godine osnovana Urbana 
aglomeracija Rijeka koju, osim Grada Rijeke koji je središte aglomeracije, čine i Grad Kastav, Grad 
Kraljevica, Grad Opatija, Općina Čavle, Općina Klana, Općina Kostrena, Općina Lovran, Općina 
Mošćenička draga i Općina Viškovo.  Urbana aglomeracija dužna je utvrditi Strategiju razvoja za 
razdoblje do 2020. godine, kao i projekte i programe od zajedničkog interesa, a u cilju 
gospodarskog i svakog drugog razvoja svog područja, koji će se financirati putem mehanizma 
integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). Stoga su Odlukom u djelokrug rada Odjela 
gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem dodani su i poslovi i 
funkcije Posredničkog tijela (PT) integriranih teritorijalnih ulaganja i ostali poslovi vezani za 
implementaciju mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam).   Odlukom je 
određeno rok od 60 dana od dana njenog stupanja na snagu za usklađenje Pravilnika o 
unutarnjem redu Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 
uskladiti s odredbama Odluke. 

 
Slijedom naprijed navedenog, radi potrebe usklađenja s odredbama Odluke, predlaže se 

donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela  gradske 
uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, u predloženom tekstu. 

 
Pravilnikom se u okviru novoustrojene Direkcije za provedbu integriranih teritorijalnih 

ulaganja (ITU), predlaže ustrojiti sljedeća radna mjesta: 
- Voditelj – ravnatelj 1 Direkcije za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) – sa 

jednim izvršiteljem (koeficijent 2,64) sa sljedećim uvjetima: magistar struke ili stručni specijalist 
ekonomske struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje unutarnjom 
ustrojstvenom jedinicom upravnog tijela, znanje engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanje 
rada na računalu te položen državni stručni ispit; 

- Viši savjetnik za operativni program konkurentnost i kohezija sa jednim izvršiteljem 
(koeficijent 2,49) sa sljedećim uvjetima: magistar ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje 
četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, komunikacijske vještine, poznavanje 
engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanje rada na računalu te položen državni stručni ispit; 

- Viši savjetnik za praćenje provedbe mehanizma  ITU sa jednim izvršiteljem (koeficijent 
2,49) sa sljedećim uvjetima: magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje četiri 
godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, komunikacijske vještine, poznavanje 
engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanje rada na računalu te položen državni stručni ispit; 

- Viši stručni suradnik 1 za operativni program konkurentnost i kohezija sa jednim 
izvršiteljem (koeficijent 1,63) sa sljedećim uvjetima: magistar ili stručni specijalist ekonomske 
struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, komunikacijske 
vještine, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu te položen državni stručni 
ispit; 

- Viši stručni suradnik 1 za praćenje provedbe ITU mehanizma sa jednim izvršiteljem 
(koeficijent 1,63) sa sljedećim uvjetima: magistar struke ili stručni specijalist upravne ili pravne 
struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, komunikacijske 
vještine, poznavanje engleskog jezika , poznavanje rada na računalu te položen državni stručni 
ispit; 

- Viši referent za praćenje provedbe ITU mehanizma sa jednim izvršiteljem (koeficijent 
1,37) sa sljedećim uvjetima: sveučilišni ili stručni prvostupnik upravne ili pravne struke, najmanje 



jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, komunikacijske vještine, poznavanje 
engleskog jezika, poznavanje rada na računalu te položen državni stručni ispit. 

 
Pored navedenog, ovim se prijedlogom Pravilnika predlaže ukinuti dva radna mjesta  

ustrojena izvan direkcija, i to: radno mjesto Viši savjetnik za poslove urbane aglomeracije Rijeka    
(1 izvršitelj, koeficijent 2,49) i radno mjesto Viši referent za pravne poslove urbane aglomeracije 
Rijeka (1 izvršitelj, koeficijent 1,37). 

 
U okviru Direkcije za razvoj, urbanizam i ekologiju, također se predlaže ukinuti dva  radna 

mjesta, i to: radno mjesto Savjetnik 1 za pravne poslove (1 izvršitelj, koeficijent 2,02) i radno 
mjesto Savjetnik 1 za promet (1 izvršitelj, koeficijent 2,02), te umjesto istih ustrojiti dva nova radna 
mjesta:  

- Viši stručni suradnik 1 za pravne poslove sa jednim izvršiteljem (koeficijent 1,63) sa 
sljedećim uvjetima: magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje jedna godina 
radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu te položen državni 
stručni ispit; 

- Viši savjetnik za promet sa jednim izvršiteljem (koeficijent 2,46) sa sljedećim uvjetima: 
magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili prometne struke, najmanje četiri godine radnog 
iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanje rada 
na računalu te položen državni stručni ispit. 

U okviru iste Direkcije predlaže se i izmjena naziva radnog mjesta Viši stručni suradnik 1 za 
pravne poslove u Viši stručni suradnik 1 za pravne poslove i nabavu. 

 
Predlaže se da Pravilnik stupi na snagu osmoga dana od dana donošenja. 
 
Navedenim Prijedlogom  broj radnih mjesta u Odjelu povećava se za četiri radna mjesta (sa 

32 na 36 radnih mjesta), broj izvršitelja povećava se sa četiri izvršitelja (sa 44 izvršitelja na 48 
izvršitelja), a zbroj koeficijenata za sistematizirana radna mjesta povećava za koeficijent 8,47. 

 
 
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 razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, 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 razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem, dana ____________ 2017. godine, donio je  
 

PRAVILNIK 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave 

za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 
 

Članak 1. 
 U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem (dalje u tekstu: Pravilnik), članak 4. mijenja se i glasi: 

"Unutarnje ustrojstvene jedinice u sastavu upravnog tijela jesu: Direkcija za razvoj, 
urbanizam i ekologiju, Direkcija za gospodarenje zemljištem i Direkcija za provedbu integriranih 
teritorijalnih ulaganja (ITU).“ 

Članak 2. 
U Popisu radnih mjesta Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i 

gospodarenje zemljištem, koji čini sastavni dio Pravilnika, ukida se radno mjesto  rednog broja 3. 
Viši savjetnik za poslove urbane aglomeracije Rijeka. 

 
Članak 3. 

Ukida se radno mjesto rednog broja 4. Viši referent za poslove urbane aglomeracije Rijeka.  
 

Članak 4. 
Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 5.-32. postaju radna mjesta rednih brojeva 3.- 30.  

 
Članak 5. 

Ukida se radno mjesto dosadašnjeg rednog broja 12. Savjetnik 1 za pravne poslove, te se 
umjesto istoga ustrojava novo radno mjesto novog rednog broja 10. i glasi:  
„10. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA PRAVNE POSLOVE  
Kategorija: II 
Potkategorija: viši stručni suradnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 6. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju 
Broj izvršitelja: 1 
Opis  poslova  radnog mjesta : 

• prati pozitivne propise iz djelokruga rada Direkcije (prostorno uređenje i zaštita 
okoliša), daje njihova tumačenja, objašnjenja, savjete i preporuke u primjeni istih, 

• predlaže s aspekta primjene pozitivnih propisa mjere za unapređivanje rada 
Direkcije, 

• izrađuje i nomotehnički obrađuje prijedloge pozitivnih propisa iz djelokruga rada 
Direkcije (odluke o izradi prostornih planova, odluke o donošenju prostornih 
planova, pravilnike, rješenja i dr.), 

• sudjeluje u radu stručnih timova koji prate izradu i donošenje prostornih planova, 
studija i projekata kojih je Grad Rijeka naručitelj (nositelj), 

• izrađuje te sudjeluje u izradi i koncipiranju izlaznih akata Direkcije koji proizvode ili bi 
mogli proizvesti pravne učinke (tužbe, žalbe, suglasnosti, mišljenja, ugovori i sl.),  

• surađuje s Uredom Grada u pripremi materijala za Gradonačelnikov kolegij iz 
djelokruga rada Direkcije te ostvaruje stručne kontakte sa nadležnim tijelima koja se 
bave tematikom prostornog planiranja i zaštite okoliša te upravnim tijelima Grada 
Rijeke, 

• obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj - ravnatelj i pročelnik. 
Opis  standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 

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



 
Opis razine standardnih mjerila:  
Složenost poslova: Visoka složenost poslova vezana uz organizaciju i koordinaciju vanjskih 
suradnika i drugih stručnih tijela, složenost postupaka te veliki osobni doprinos i kreativnost. 
Samostalnost u radu: Stupanj samostalnosti uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i 
povremene upute. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: Svakodnevni kontakti i suradnja s 
vanjskim suradnicima i drugim nadležnim institucijama, s drugim Odjelima te komunalnim i 
trgovačkim društvima. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Opseg odgovornosti je unutar materijalne i 
financijske te odgovornost za zakonitost i pravilnost u radu, zakonitost i pravilnost predloženih 
rješenja, trošenju, korištenju i stjecanju sredstava. Rad direktno utječe na donošenje odluka iz 
područja rada.“ 

Članak 6.  
 Kod radnog mjesta dosadašnjeg rednog broja 13. Viši stručni suradnik 1 za pravne 
poslove, koje postaje radno mjesto rednog broja 11.  mijenja se naziv radnog mjesta i glasi: „Viši 
stručni suradnik 1 za pravne poslove i nabavu“. 

 
Članak 7. 

Ukida se radno mjesto dosadašnjeg rednog broja 14. Savjetnik 1 za promet, te se umjesto 
istoga ustrojava novo radno mjesto novog rednog broja 12. i glasi: 
"12. VIŠI SAVJETNIK ZA PROMET  
Kategorija: II 
Potkategorija: viši savjetnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 4. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju 
Broj izvršitelja: 1 
Opis  poslova  radnog mjesta : 

• koordinira, nadzire i prati cjelokupni prometni segment u prostorno-planskoj, programskoj, 
projektnoj i drugoj dokumentaciji, 

• vodi kapitalne i druge projekte iz područja prometa te nadzire i prati projekte, 
• vodi multidisciplinarne projektne timove te sudjeluje u njihovom radu na svim razinama 

(državnoj, županijskoj i gradskoj razini), 
• predlaže i izrađuje prijedlog odluka i drugih akata iz djelokruga rada Odjela u prometnom 

segmentu, 
• analizira prostorno-plansku, projektnu i drugu dokumentaciju iz djelokruga rada Odjela radi 

davanja mišljenja ili suglasnosti, 
• surađuje sa svim nadležnim tijelima i institucijama unutar i izvan Grada Rijeke u poslovima 

vezanim za prometni segment te daje stručna mišljenja i savjete,  
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj - ravnatelj i pročelnik. 

Opis  standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 
• magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili prometne struke, 
• najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
• znanje engleskog jezika u govoru i pismu, 
• poznavanje rada na računalu, 
• položen državni stručni ispit. 

Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: Obavljanje najsloženijih poslova iz područja prometa, postavljanje i pokretanje 
zadatka metode rada, te visok kreativni osobni doprinos. 
Samostalnost u radu: Potpuna samostalnost u radu. Predlaganje odluka u skladu s propisima i 
pravnim pravilima, u dogovoru s pročelnikom Odjela. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: Suradnja i svakodnevni kontakti s 
drugim nadležnim institucijama (državnim, županijskim i gradskim) u području planiranja i prometa, 
drugim Odjelima, komunalnim društvima i vanjskim suradnicima, komunikacija sa strankama. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Vrlo visok stupanj odgovornosti za izvršenje 
zadataka, sposobnost donošenja odluka. Odgovornost za zakonitost rada i postupanja, naročito u 
smislu realizacije ugovornih obveza prema Odjelu. Rad direktno utječe na donošenje odluka iz 
područja rada odjela.“ 



 
 
Članak 8.  

Iza radnog mjesta dosadašnjeg rednog broja 32. Referent 1 za geodetske poslove, koje 
postaje radno mjesto rednog broja 30., ustrojavaju se nova radna mjesta rednih brojeva 31. do 36. 
i glase: 
"31. VODITELJ – RAVNATELJ 1 DIREKCIJE ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH  
        TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU)  
Kategorija: I 
Potkategorija: viši rukovoditelj 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 3. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja 
(ITU) 
Broj izvršitelja: 1 
Opis  poslova  radnog mjesta : 

• upravlja i rukovodi radom Direkcije, odgovora za zakonito i pravodobno obavljanje poslova i 
zadaća iz nadležnosti Direkcije te poduzima mjere za unapređivanje rada Direkcije kroz 
primjenu kadrovskih, organizacijskih i softverskih rješenja, 

• kao čelnik Direkcije – ITU jedinice samostalno vodi i potpisuje korespondenciju s 
upravljačkim i posredničkim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova,  

• trajno prati pozitivne propise i praksu iz područja rada Direkcije, daje potrebna tumačenja, 
objašnjenja, savjete i preporuke djelatnicima Direkcije te ostvaruje i osigurava kontakte sa 
stručnim službama koje se bave istim ili srodnim područjem, 

• izrađuje srednjoročne/godišnje planove i programe rada Direkcije i nadzire njihovo 
ostvarenje, 

• pregledava i parafira materijale za Gradonačelnikov kolegij, surađuje s Uredom Grada u 
svezi materijala za Gradonačelnikov kolegij i odluka koje se odnose na materijale iz 
djelokruga rada Direkcije te izrađuje izvješća i informacije za potrebe pročelnika, 
Gradonačelnika i Gradskog vijeća, 

• raspoređuje radne zadatke i poštu prispjelu u Direkciju, prati izvršenje radnih zadataka te 
osobno koordinira složene radne zadatke, 

• ostvaruje koordinaciju sa tijelima u sustavu upravljanja i kontrole EU fondova u Republici 
Hrvatskoj, 

• ostvaruje korespondenciju sa tijelima Grada Rijeke i Urbane aglomeracije Rijeka u 
poslovima vezanim za provedbeni plan mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU 
mehanizma), 

• izrađuje izvješća o provedbi mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU 
mehanizma), 

• izrađuje financijske planove, 
• izrađuje programske dodatke Sporazumu o provedbi ITU mehanizma, 
• uspostavlja, organizira i unapređuje aktivnosti u provedbi procedura, 
• izrađuje izvješća i druge informacije iz djelokruga rada Direkcije te sudjeluje u izradi i 

nadzire izradu općih i drugih akata iz djelokruga rada Direkcije, 
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik. 

Opis  standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 
• magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, 
• najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
• organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje 

unutarnjom ustrojstvenom jedinicom upravnog tijela, 
• znanje engleskog jezika u govoru i pismu, 
• poznavanje rada na računalu, 
• položen državni stručni ispit. 

Opis razine standardnih mjerila:  
Složenost poslova: Visoka složenost poslova vezana uz organizaciju i koordinaciju rada Direkcije.  
Veliki osobni doprinos i kreativnost, te inventivnost. 
Samostalnost u radu: Visok stupanj samostalnog stručnog odlučivanja u poslovima iz djelokruga 
rada Direkcije.  



Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: Svakodnevni neposredni kontakt 
sa službenicima Direkcije i odjela, česti kontakti sa drugim upravnim tijelima i stručnim službama, 
česti kontakti sa državnim i županijskim tijelima i institucijama, drugim gradovima i općinama. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Visok stupanj odgovornosti za učinkovitu 
organizaciju rada, učinkovitost i zakonitost rada i postupanja. 

 
32. VIŠI SAVJETNIK ZA OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA  
Kategorija: II 
Potkategorija: viši savjetnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 4. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja 
(ITU) 
Broj izvršitelja: 1 
Opis  poslova  radnog mjesta : 

• izrađuje kriterije prihvatljivosti, kriterije odabira i pozive za specifične ciljeve Operativnog 
programa Konkurentnost i kohezija, koji se provode kroz ITU mehanizam u suradnji s 
Upravljačkim tijelom, 

• izrađuje upute za prijavitelje za pozive za specifične ciljeve Operativnog programa 
Konkurentnost i kohezija, koji se provode kroz ITU mehanizam  u suradnji s Upravljačkim 
tijelom, 

• organizira rad Odbora za odabir projekata radi ocjene kvalitete i rangiranje projektnih 
prijedloga u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija, 

• provodi završne provjere prihvatljivosti projektnih prijedloga prema izvješću Odbora za 
odabir projekata, 

• provodi procedure u postupcima dodjele bespovratnih sredstava, 
• odobrava izvještaje o odabranim projektnim prijedlozima i rangiranju projekata te izrađuje 

popise rangiranih projektnih prijedloga, 
• priprema i provodi dodatne zadaće i aktivnosti u okviru Operativnog programa 

Konkurentnost i kohezija, 
• sudjeluje u radu Odbora za praćenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, 
• izrađuje izvješća o provedbi aktivnosti ITU mehanizma u okviru Operativnog programa 

Konkurentnost i kohezija, 
• ostvaruje korespondenciju sa tijelima Urbane aglomeracije Rijeka u poslovima vezanima za 

provedbeni plan mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u okviru 
Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, 

• provodi postupke javne nabave, 
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj – ravnatelj Direkcije i pročelnik. 

Opis  standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 
• magistar ili stručni specijalist ekonomske struke, 
• najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
• komunikacijske vještine, 
• poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, 
• poznavanje rada na računalu, 
• položen državni stručni ispit. 

Opis razine standardnih mjerila:  
Složenost poslova: Obavljanje složenih zadataka izrade kriterija i poziva za specifične ciljeve, 
pružanje savjeta i stručne pomoći službenicima i drugim sudionicima u pripremi i provedbi 
operativnog programa. 
Samostalnost u radu: Potpuna samostalnost u radu. Predlaganje odluka u skladu s propisima i 
pravnim pravilima, u dogovoru s ravnateljem Direkcije i pročelnikom Odjela. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: Svakodnevni kontakti s 
pročelnikom i službenicima Odjela, drugim odjelima gradske uprave, županijskim i državnim 
službama te drugim gradovima i općinama. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Vrlo visoki stupanj odgovornosti za 
zakonitost i pravilnost u radu, zakonitost, učinkovitost i pravilnost predloženih rješenja i poduzetih 
radnji u provedbi operativnog programa.  Rad direktno utječe na donošenje odluka iz područja rada 
Direkcije i Odjela. 



33. VIŠI SAVJETNIK ZA PRAĆENJE PROVEDBE MEHANIZMA ITU  
Kategorija: II 
Potkategorija: viši savjetnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 4. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja 
(ITU) 
Broj izvršitelja: 1 
Opis  poslova  radnog mjesta : 

• prati pozitivne propise iz djelokruga rada Direkcije, daje njihova tumačenja, objašnjenja, 
savjete i preporuke u primjeni istih, 

• predlaže mjere za unapređivanje rada Direkcije s aspekta primjene pozitivnih propisa, 
• izrađuje i nomotehnički obrađuje prijedloge općih akata iz djelokruga rada Direkcije 

(priručnik o internim procedurama u suradnji s upravljačkim tijelima i ostale akte o internim 
procedurama), pojedinačnih akata (ugovora, sporazuma i dr.) te sudjeluje u izradi i 
koncipiranju izlaznih akata Direkcije koji proizvode ili bi mogli proizvesti pravne učinke, 

• sudjeluje u postupcima javne nabave,  
• uspostavlja procedure za osiguravanje revizijskog traga (čuvanje dokumentacije i dokaza o 

provedenim aktivnostima), 
• koordinira pripremu poziva između upravljačkih tijela Operativnog programa Konkurentnost 

i kohezija i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, 
• izrađuje izvješća o provedbi aktivnosti ITU mehanizma u okviru Operativnog programa 

Učinkoviti ljudski potencijali te sudjeluje u izradi izvješća o provedbi aktivnosti ITU 
mehanizma u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,  

• sudjeluje u radu Odbora za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, 
• izvješćuje o uočenim nepravilnostima, 
• provodi revizijske nalaze i preporuke, 
• sudjeluje u provedbi samoprocjene sustava rada Direkcije, 
• ostvaruje korespondenciju sa tijelima Urbane aglomeracije Rijeka u poslovima vezanima za 

provedbeni plan mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u okviru 
Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, 

• obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj – ravnatelj Direkcije i pročelnik. 
Opis  standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 

• magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, 
• najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
• komunikacijske vještine, 
• poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, 
• poznavanje rada na računalu, 
• položen državni stručni ispit. 

Opis razine standardnih mjerila:  
Složenost poslova: Obavljanje složenih zadataka izrade, procedura i provedbe općih i drugih  
akata iz djelokruga rada Direkcije za potrebe provedbe operativnog programa, upravljačkih tijela i 
tijela u sustavu upravljanja i kontrole EU fondova, sudjelovanje u postupcima javne nabave, 
uspostava procedura za potrebe revizijskih nalaza, provođenje revizijskih nalaza i preporuka,  
pružanje savjeta i stručne pomoći službenicima i drugim sudionicima u provedbi operativnog 
programa 
Samostalnost u radu: Potpuna samostalnost u radu. Predlaganje i provođenje odluka u skladu s 
propisima i pravnim pravilima, u dogovoru s ravnateljem Direkcije i pročelnikom Odjela. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: Svakodnevni kontakti s 
pročelnikom, ravnateljem i službenicima Direkcije, drugim odjelima gradske uprave,  županijskim i 
državnim službama, nadležnim ministarstvima i drugim gradovima i općinama. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Vrlo visoki stupanj odgovornosti za 
zakonitost i pravilnost u radu, zakonitost i pravilnost predloženih rješenja u provedbi programa, 
zakonitost i svrsishodnost ugovora, sporazuma i drugih akata. Rad direktno utječe na donošenje 
odluka iz područja rada Odjela. 
 
 
 



34. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA   
Kategorija: II 
Potkategorija: viši stručni suradnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 6. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja 
(ITU) 
Broj izvršitelja: 1 
Opis poslova  radnog mjesta : 

• priprema dokumentaciju i prati rad Odbora za odabir projekata za specifične ciljeve 
Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji se provode kroz ITU mehanizam, 

• izrađuje izvješća o odabranim projektnim prijedlozima i rangiranju projekata Odbora za 
odabir projekata, 

• podupire aktivnosti izrade kriterija prihvatljivosti, kriterija odabira i poziva za specifične 
ciljeve Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji se provode kroz ITU 
mehanizam,  

• podupire aktivnosti izrade uputa za prijavitelje za pozive za specifične ciljeve Operativnog 
programa Konkurentnost i kohezija koji se provode kroz ITU mehanizam,  

• sudjeluje u provedbi procedura u postupcima dodjele bespovratnih sredstava, 
• sudjeluje u radu mreže osoba za komunikaciju i informiranje, 
• sudjeluje u provedbi dodatnih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa 

Konkurentnost i kohezija prema delegiranim funkcijama upravljačkih tijela, 
• sudjeluje u izradi izvješća o provedenim aktivnostima ITU mehanizma u okviru Operativnog 

programa Konkurentnost i kohezija, 
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj – ravnatelj Direkcije i pročelnik. 

Opis  standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 
• magistar ili stručni specijalist ekonomske struke, 
• najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
• komunikacijske vještine, 
• poznavanje engleskog jezika, 
• poznavanje rada na računalu, 
• položen državni stručni ispit. 

Opis razine standardnih mjerila:  
Složenost poslova:  Visoka složenost zadataka određena je suradnjom i usklađivanjem većeg 
broja čimbenika. Prilikom obavljanja poslova traži se visok stupanj kreativnosti uz prethodno 
planiranje i tumačenje. 
Samostalnost u radu: Stupanj samostalnosti uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute 
nadređenog službenika. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama:  Svakodnevni  kontakti sa  
službenicima Direkcije Odjela, drugim odjelima, osobama i institucijama, drugim gradovima i 
općinama, neposredno, putem telefona ili e-maila, pisanim izvješćima. Komunikacija se kreće u 
rasponu od usmene razmjene  informacija do ključnih zahtjeva za informacijama. Zbog  
uključivanja većeg broja čimbenika  riječ je složenim informacijama dobivenim na temelju uputa i 
objavljenih dokumenata. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Opseg odgovornosti je unutar materijalne i 
financijske, te odgovornost za provedbu zakonitosti rada i očuvanja prava gradova i općina 
odnosno korisnika, s direktnim utjecajem na provedbu aktivnosti u okviru operativnog programa.  
 
35. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA PRAĆENJE PROVEDBE ITU MEHANIZMA 
Kategorija: II 
Potkategorija: viši stručni suradnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 6. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja 
(ITU) 
Broj izvršitelja: 1 
 
 



Opis  poslova  radnog mjesta : 
• izrađuje prijedlog pojedinačnih akata koji proizvode ili bi mogli proizvesti pravne učinke 

Direkcije te prati pozitivne propise iz djelokruga rada Direkcije,  
• sudjeluje u izradi izvješća o provedbi Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i 

Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali te u ostalim zadaćama i aktivnostima 
unutar istih programa, 

• sudjeluje u pripremi poziva između upravljačkih tijela Operativnog programa Konkurentnost 
i kohezija i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, 

• prati provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma),  
• sudjeluje u praćenju rizika i izradi izvješća o istima, 
• prati provedbu procedura propisanih posebnim propisima i aktima Upravljačkih tijela, 
• sudjeluje u vođenju evidencije, čuvanju dokumentacije i dokaza o provedenim aktivnostima 

radi osiguravanja revizijskog traga, 
• sudjeluje u vođenju registra zaposlenika, edukacija i rizika, 
• sudjeluje u provedbi postupaka javne nabave, 
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj – ravnatelj Direkcije i pročelnik. 

Opis  standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 
• magistar struke ili stručni specijalist upravne ili pravne struke,  
• najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
• komunikacijske vještine, 
• poznavanje engleskog jezika , 
• poznavanje rada na računalu, 
• položen državni stručni ispit. 

Opis razine standardnih mjerila:  
Složenost poslova:  Visoka složenost zadataka određena je suradnjom i usklađivanjem većeg 
broja čimbenika. Prilikom obavljanja poslova traži se visok stupanj kreativnosti uz prethodno 
planiranje i tumačenje.   
Samostalnost u radu: Stupanj samostalnosti uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute 
nadređenog službenika. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama:  Svakodnevni  kontakti sa 
službenicima Direkcije, osobama i institucijama, po potrebi drugim gradovima i općinama, 
neposredno, putem telefona ili e-maila. Komunikacija se kreće u rasponu od usmene razmjene 
informacija do zahtjeva za informacijama. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Opseg odgovornosti je unutar materijalne i 
financijske, te odgovornost za provedbu zakonitosti i pravilnosti rada. 
 
36. VIŠI REFERENT ZA PRAĆENJE PROVEDBE ITU MEHANIZMA 
Kategorija: III 
Potkategorija: viši referent 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 9. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja 
(ITU) 
Broj izvršitelja: 1 
Opis  poslova  radnog mjesta : 

• izrađuje informacijske i statističke podloge za izvješća o provedbi Operativnog programa 
Konkurentnost i kohezija i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, 

• prati provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma), 
• prati rizike i izrađuje izvješća o istima, 
• prati provedbu procedura propisanih posebnim propisima i aktima Upravljačkih tijela, 
• vodi evidenciju i čuva svu dokumentaciju i dokaze o provedenim aktivnostima radi 

osiguravanja revizijskog traga, 
• vodi registre zaposlenika, edukacija i rizika, 
• obavlja poslove MIS administratora (administrator informacijskog sustava),  
• sudjeluje u ostalim zadaćama i aktivnostima u okviru Operativnog programa Konkurentnost 

i kohezija i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, 
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj – ravnatelj Direkcije i pročelnik. 

 



Opis  standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 
• sveučilišni ili stručni prvostupnik upravne ili pravne struke,  
• najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
• komunikacijske vještine, 
• poznavanje engleskog jezika, 
• poznavanje rada na računalu, 
• položen državni stručni ispit. 

Opis razine standardnih mjerila:  
Složenost poslova: Složenost zadataka uključuje izričito određene poslove koje zahtijevaju 
primjenu jednostavnijih i precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.   
Samostalnost u radu:  Stupanj samostalnosti uključuje redovan nadzor nadređenog službenika te 
njegove upute za rješavanje relativno složenih stručnih problema. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama:  Svakodnevni  kontakti sa 
službenicima Direkcije, po potrebi drugim gradovima i općinama, neposredno, putem telefona ili e-
maila. Komunikacija se kreće u rasponu od usmene razmjene informacija do zahtjeva za 
informacijama. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Opseg odgovornosti je unutar materijalne i 
financijske, te odgovornost za provedbu zakonitosti i pravilnosti rada.“ 
 

Članak 9. 
 Ovaj  Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana donošenja. 
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