
 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 pročelnice Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, 5. rujna 2017. godine, 
donio je 
 

PRAVILNIK 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu 

Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo 
 

Članak 1. 
 

 U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo – Popisu radnih 
mjesta Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, ukida se radno mjesto rednog broja 7. Viši 
stručni suradnik 1 za programe. 
 

Članak 2. 
 
 Iza radnog mjesta rednog broja 6. Savjetnik 1 za programe, ustrojavaju se nova radna 
mjesta rednih brojeva 7. i 8. i glase: 
 
"7. SAVJETNIK 2 ZA PROGRAME 

 
Kategorija: II 
Potkategorija: savjetnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 5. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice: -  
Broj izvršitelja: 1 
 
Opis poslova radnog mjesta: 
• prati programe namijenjene djeci i mladima te vodi administrativne poslove u svezi programa 

stipendiranja, 
• sudjeluje u kreiranju novih programa za djecu i mlade i poboljšanju njihove kvalitete te u izradi 

gradskih mjera i politika temeljem nacionalnih i međunarodnih programa i politika te prati 
njihovo izvršenje i izrađuje izvješća iz djelokruga svojih poslova, 

• sudjeluje u pripremi prijedloga i praćenju programa za rad s učenicima s posebnim potrebama, 
• sudjeluje u projektnim aktivnostima u području programa i fondova Europske unije, 
• surađuje sa ustanovama odgoja i školstva te institucijama, vezanim uz djelatnost školstva, u 

cilju pripreme projekata i programa iz domene odgoja i školstva, 
• priprema materijale za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te sudjeluje u izradi izvješća iz 

djelokruga svojih poslova, 
• prati događaje s područja odgoja i školstva te priprema dnevne novosti i informacije, 
• prati propise i stručnu literaturu te pohađa edukacije sa područja odgoja i školstva, 
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik. 

 
Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 
• magistar ili stručni specijalist društvene ili humanističke struke, 
• najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
• poznavanje engleskog jezika, 
• poznavanje rada na računalu, 
• položen državni stručni ispit. 
 
Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: Stupanj složenosti koji uključuje suradnju  u izradi akata iz djelokruga 
upravnog tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta te rješavanje problema uz upute i 
nadzor pročelnika 
Samostalnost u radu: Stupanj samostalnosti koji uključuje češći nadzor te opće i specifične upute 
pročelnika 



Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: Redovita komunikacija sa 
službenicima iz drugih upravnih tijela, odgojno-obrazovnim ustanovama Grada, Ministarstvom i 
agencijama nadležnim za odgoj i obrazovanje, udrugama vezanim uz odgoj i obrazovanje i drugim 
subjektima, a u svrhu prikupljanja, razmjene informacija i rješavanja problema iz područja ove 
djelatnosti.   
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Stupanj odgovornosti koji uključuje 
odgovornost za pravilnu primjenu postupaka i metoda te provedbu pojedinačnih odluka. Odgovara 
za sredstva povjerena za izvršavanje poslova (računalo, uredski namještaj, pribor). 
 
8. SAVJETNIK 2 ZA EU PROJEKTE I MLADE 

 
Kategorija: II 
Potkategorija: savjetnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 5. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice: -  
Broj izvršitelja: 1 
 
Opis poslova radnog mjesta: 
• sudjeluje u kreiranju novih programa za mlade i poboljšanju njihove kvalitete te u izradi 

gradskih mjera i politika temeljem nacionalnih i međunarodnih programa i politika te prati 
njihovo izvršenje  i izrađuje izvješća iz djelokruga svojih poslova, 

• sudjeluje u projektnim aktivnostima u području programa i fondova Europske unije, 
• prati programe namijenjene djeci i mladima te  vodi administrativne poslove u svezi 

programa stipendiranja, 
• sudjeluje u pripremi prijedloga i praćenju programa za rad s djecom i mladima koji su 

pripadnici ranjivih skupina, 
• surađuje sa ustanovama odgoja i školstva te institucijama, vezanim uz djelatnost školstva, 

u cilju pripreme projekata i programa iz domene odgoja i školstva, 
• priprema materijale za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te sudjeluje u izradi izvješća iz 

djelokruga svojih poslova, 
• prati događaje s područja odgoja i školstva te priprema dnevne novosti i informacije, 
• prati propise i stručnu literaturu te pohađa edukacije sa područja odgoja i školstva, 
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik. 

 
Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 
• magistar ili stručni specijalist društvene ili humanističke struke, 
• najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
• poznavanje engleskog jezika, 
• poznavanje rada na računalu, 
• položen državni stručni ispit. 
 
Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: Stupanj složenosti koji uključuje suradnju  u izradi akata iz djelokruga 
upravnog tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta te rješavanje problema uz upute i 
nadzor pročelnika. 
Samostalnost u radu: Stupanj samostalnosti koji uključuje češći nadzor te opće i specifične upute 
pročelnika. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: Redovita komunikacija sa 
službenicima iz drugih upravnih tijela, odgojno-obrazovnim ustanovama Grada, Ministarstvom i 
agencijama nadležnim za odgoj i obrazovanje, udrugama vezanim uz odgoj i obrazovanje i drugim 
subjektima, a u svrhu prikupljanja, razmjene informacija i rješavanja problema iz područja ove 
djelatnosti.   
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Stupanj odgovornosti koji uključuje 
odgovornost za pravilnu primjenu postupaka i metoda te provedbu pojedinačnih odluka. Odgovara 
za sredstva povjerena za izvršavanje poslova (računalo, uredski namještaj, pribor)." 
 
 
 



 
Članak 3. 

 
Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 8. do 11. postaju radna mjesta novih rednih 

brojeva 9. do 12. 
 

Članak 4. 
 
 Ovaj  Pravilnik stupa na snagu od 1. siječnja 2018. godine. 
 
 
KLASA: 023-01/17-04/69-6 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-1 
Rijeka, 5. rujna 2017. 
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                                mr.sc. Vojko OBERSNEL 
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O b r a z l o ž e nj e 

 
Ovim prijedlogom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela 

gradske uprave za odgoj i školstvo, u Popisu radnih mjesta istog Odjela predlaže se ukinuti radno 
mjesto rednog broja 7. Viši stručni suradnik 1 za programe (1 izvršitelj, koeficijent 1,63), te umjesto 
istoga ustrojiti novo radno mjesto istog rednog broja pod nazivom Savjetnik 2 za programe                     
(1 izvršitelj, koeficijent 1,87) sa sljedećim uvjetima: magistar ili stručni specijalist društvene ili 
humanističke struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje 
engleskog jezika, poznavanje rada na računalu, te položen državni stručni ispit. Na novoustrojeno  
radno mjesto rasporedila bi se službenica koja je trenutno raspoređena na radnom mjestu  koje se 
predlaže ukinuti.   
 Pored navedenog, predlaže se ustrojiti i novo radno mjesto pod rednim brojem 8. naziva 
Savjetnik 2 za EU projekte i mlade (1 izvršitelj, koeficijent 1,87) sa sljedećim uvjetima: magistar ili 
stručni specijalist društvene ili humanističke struke, najmanje tri godine radnog iskustva na 
odgovarajućim poslovima, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu, te položen 
državni stručni ispit.  
 Isto se opravdava činjenicom da je u Odjelu došlo do povećanja opsega poslova, kako 
zbog uvođenja novih programa i povećanja opsega dosadašnjih programa tako i zbog poslova 
vezanih uz provedbu EU projekata. Naime, od školske 2014./2015. godine Odjel provodi i novi 
projekt „RInkluzija“ – Riječki model podrške učenicima s teškoćama čija su sredstva osigurana u 
okviru Europskog socijalnog fonda, a zbog kojeg se iz godine u godinu povećava opseg poslova. 
Međutim, najveće povećanje poslova odnosi se na uvođenje novog riječkog programa u osnovnim 
školama Građanskog odgoja i obrazovanja koji zahtjeva osim praćenja njegove provedbe stalnu 
suradnju s školama i drugim subjektima koji sudjeluju u njegovom ostvarivanju, a planirano je 
njegovo proširenje u svim gradskim osnovnim školama, a čime će doći i do povećanja opsega 
poslova.      Nadalje, u narednom razdoblju, u ovom Odjelu s najvećim brojem proračunskih 
korisnika koji provodi niz programa, EU projekte i druge aktivnosti iskazana je potreba za 
praćenjem i kreiranjem programa usmjerenih prema mladima, od izrade gradskih mjera i politike pa 
do praćenja aktivnosti temeljem nacionalnih i međunarodnih programa i politika. Posebno ističemo 
potrebu praćenja i uključivanja u aktivnosti naših ustanova koje se sve češće prijavljuju na 
natječaje fondova Europske unije. Upravo kod pripreme i prijave ustanova, potrebna im je pomoć i 
podrška, a koju bi pružao izvršitelj ovog novog radnog mjesta. Zbog kompleksnosti provedbe EU 
projekta, neophodna je podrška tijekom provedbe i praćenje rada kao i suradnja s odgojno-
obrazovnim ustanovama. Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti  prati se fiskalno odgovorno 
ponašanje svih proračunskih korisnika, a koji uključuje sve programe koji Odjel provodi i koje će 
provoditi.  

 
Predlaže se da Pravilnik stupa na snagu od 01. siječnja 2018. godine. 

 
Navedenim Prijedlogom, broj sistematiziranih radnih mjesta u Odjelu gradske uprave za 

odgoj i školstvo povećava se za jedno radno mjesto i jednog izvršitelja (12 radnih mjesta i                    
12 izvršitelja), a ukupan zbroj koeficijenata za sistematizirana radna mjesta povećava se za 
koeficijent 2,11. 

 
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 odgoj i školstvo, 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 pročelnice Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, dana ____________ 
2017. godine, donio je 

 
PRAVILNIK 

o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu 
Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo 

 
Članak 1. 

 
 U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo – Popisu radnih 
mjesta Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, ukida se radno mjesto rednog broja 7. Viši 
stručni suradnik 1 za programe. 

 
Članak 2. 

 
 Iza radnog mjesta rednog broja 6. Savjetnik 1 za programe, ustrojavaju se nova radna 
mjesta rednih brojeva 7. i 8. i glase: 
 
"7. SAVJETNIK 2 ZA PROGRAME 

 
Kategorija: II 
Potkategorija: savjetnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 5. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice: -  
Broj izvršitelja: 1 
 
Opis poslova radnog mjesta: 
• prati programe namijenjene djeci i mladima te vodi administrativne poslove u svezi programa 

stipendiranja, 
• sudjeluje u kreiranju novih programa za djecu i mlade i poboljšanju njihove kvalitete te u izradi 

gradskih mjera i politika temeljem nacionalnih i međunarodnih programa i politika te prati 
njihovo izvršenje i izrađuje izvješća iz djelokruga svojih poslova, 

• sudjeluje u pripremi prijedloga i praćenju programa za rad s učenicima s posebnim potrebama, 
• sudjeluje u projektnim aktivnostima u području programa i fondova Europske unije, 
• surađuje sa ustanovama odgoja i školstva te institucijama, vezanim uz djelatnost školstva, u 

cilju pripreme projekata i programa iz domene odgoja i školstva, 
• priprema materijale za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te sudjeluje u izradi izvješća iz 

djelokruga svojih poslova, 
• prati događaje s područja odgoja i školstva te priprema dnevne novosti i informacije, 
• prati propise i stručnu literaturu te pohađa edukacije sa područja odgoja i školstva, 
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik. 

 
Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 
• magistar ili stručni specijalist društvene ili humanističke struke, 
• najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
• poznavanje engleskog jezika, 
• poznavanje rada na računalu, 
• položen državni stručni ispit. 
 
Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: Stupanj složenosti koji uključuje suradnju  u izradi akata iz djelokruga 
upravnog tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta te rješavanje problema uz upute i 
nadzor pročelnika 



Samostalnost u radu: Stupanj samostalnosti koji uključuje češći nadzor te opće i specifične upute 
pročelnika 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: Redovita komunikacija sa 
službenicima iz drugih upravnih tijela, odgojno-obrazovnim ustanovama Grada, Ministarstvom i 
agencijama nadležnim za odgoj i obrazovanje, udrugama vezanim uz odgoj i obrazovanje i drugim 
subjektima, a u svrhu prikupljanja, razmjene informacija i rješavanja problema iz područja ove 
djelatnosti.   
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Stupanj odgovornosti koji uključuje 
odgovornost za pravilnu primjenu postupaka i metoda te provedbu pojedinačnih odluka. Odgovara 
za sredstva povjerena za izvršavanje poslova (računalo, uredski namještaj, pribor). 
 
8. SAVJETNIK 2 ZA EU PROJEKTE I MLADE 

 
Kategorija: II 
Potkategorija: savjetnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 5. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice: -  
Broj izvršitelja: 1 
 
Opis poslova radnog mjesta: 
• sudjeluje u kreiranju novih programa za mlade i poboljšanju njihove kvalitete te u izradi 

gradskih mjera i politika temeljem nacionalnih i međunarodnih programa i politika te prati 
njihovo izvršenje  i izrađuje izvješća iz djelokruga svojih poslova, 

• sudjeluje u projektnim aktivnostima u području programa i fondova Europske unije, 
• prati programe namijenjene djeci i mladima te  vodi administrativne poslove u svezi 

programa stipendiranja, 
• sudjeluje u pripremi prijedloga i praćenju programa za rad s djecom i mladima koji su 

pripadnici ranjivih skupina, 
• surađuje sa ustanovama odgoja i školstva te institucijama, vezanim uz djelatnost školstva, 

u cilju pripreme projekata i programa iz domene odgoja i školstva, 
• priprema materijale za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te sudjeluje u izradi izvješća iz 

djelokruga svojih poslova, 
• prati događaje s područja odgoja i školstva te priprema dnevne novosti i informacije, 
• prati propise i stručnu literaturu te pohađa edukacije sa područja odgoja i školstva, 
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik. 

 
Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 
• magistar ili stručni specijalist društvene ili humanističke struke, 
• najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
• poznavanje engleskog jezika, 
• poznavanje rada na računalu, 
• položen državni stručni ispit. 
 
Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: Stupanj složenosti koji uključuje suradnju  u izradi akata iz djelokruga 
upravnog tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta te rješavanje problema uz upute i 
nadzor pročelnika. 
Samostalnost u radu: Stupanj samostalnosti koji uključuje češći nadzor te opće i specifične upute 
pročelnika. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: Redovita komunikacija sa 
službenicima iz drugih upravnih tijela, odgojno-obrazovnim ustanovama Grada, Ministarstvom i 
agencijama nadležnim za odgoj i obrazovanje, udrugama vezanim uz odgoj i obrazovanje i drugim 
subjektima, a u svrhu prikupljanja, razmjene informacija i rješavanja problema iz područja ove 
djelatnosti.   
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Stupanj odgovornosti koji uključuje 
odgovornost za pravilnu primjenu postupaka i metoda te provedbu pojedinačnih odluka. Odgovara 
za sredstva povjerena za izvršavanje poslova (računalo, uredski namještaj, pribor)." 
 



 
 
 

Članak 3. 
 
Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 8. do 11. postaju radna mjesta novih rednih 

brojeva 9. do 12. 
 

Članak 4. 
 
 Ovaj  Pravilnik stupa na snagu od 1. siječnja 2018. godine. 
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