
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, 6. prosinca 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, iza radnog mjesta rednog broja 7. Savjetnik 2 za 
programe, ustrojava se novo radno mjesto rednog broja 8. i glasi: 
 
"8. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA PROGRAME 
Kategorija: II 
Potkategorija: viši stručni suradnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 6. 
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 praćenju rada gradskih ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja, 
• sudjeluje u praćenju provođenja upisa djece i strukturu zaposlenih u gradskim ustanovama 

predškolskog odgoja i obrazovanja, 
• sudjeluje u pripremi prijedloga i praćenju programa za rad s djecom rane i predškolske 

dobi 
• 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 struke ili stručni specijalist društvene ili humanističke struke 
• najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
• poznavanje engleskog jezika 
• položen državni stručni ispit 
• poznavanje rada na računalu  
 
Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: Stupanj složenosti koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove 
unutar upravnog tijela. 
Samostalnost u radu: Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i 
upute pročelnika. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: Stalna komunikacija sa 
službenicima iz Odjela te drugih upravnih tijela Grada institucija i ustanova ( Osnovne škole, Dječji 



vrtić, Zaklada , Sveučilišta u Rijeci, Rektorat Sveučilišta u Rijeci, Primorsko – goranska županija, 
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti), svakodnevna komunikacija sa 
strankama putem telefona ili e-maila. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Stupanj odgovornosti koji uključuje 
odgovornost za pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada te za sredstva koja su mu 
povjerena za obavljanje poslova (računalo, uredski pribor, fotoaparat, službeno vozilo).“ 
 

Članak 2. 
 
Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 8. do 12. postaju radna mjesta novih rednih 

brojeva 9. do 13. 
Članak 3. 

 
 Ovaj  Pravilnik stupa na snagu od 1. siječnja 2018. godine. 
 
 
KLASA: 023-01/17-04/102-12 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-1 
Rijeka, 6. prosinca 2017. 
 
 
          GRADONAČELNIK 
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Materijal pripremila: 
Iva Miloš,dipl.iur 



 
O b r a z l o ž e nj e 

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

za odgoj i školstvo KLASA: 023-01/17-04/69-6, URBROJ: 2170/01-15-00-17-1 od 5. rujna 2017. 
godine, koji stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine,  omaškom je ukinuto popunjeno radno mjesto 
rednog broja 7. Viši stručni suradnik 1 za programe (1 izvršitelj, koeficijent 1,63).   

Stoga se  ovim prijedlogom predlaže da se ponovno ustroji predmetno radno mjesto, te se, 
sukladno tome, predlaže i  izmjena redoslijeda rednih brojeva sistematiziranih radnih mjesta. 

Također se predlaže da Pravilnik stupi na snagu 1. siječnja 2018. godine. 
Ovim se prijedlogom, broj sistematiziranih radnih mjesta u Odjelu gradske uprave za odgoj i 

školstvo povećava se za jedno radno mjesto i jednog izvršitelja (sa 12 na 13 radnih mjesta i  
izvršitelja), a ukupan zbroj koeficijenata za sistematizirana radna mjesta povećava se za koeficijent 
1,63. 

 
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, iza radnog mjesta rednog broja 7. Savjetnik 2 za 
programe, ustrojava se novo radno mjesto rednog broja 8. i glasi: 
 
"8. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA PROGRAME 

 
Kategorija: II 
Potkategorija: viši stručni suradnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 6. 
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 praćenju rada gradskih ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja, 
• sudjeluje u praćenju provođenja upisa djece i strukturu zaposlenih u gradskim ustanovama 

predškolskog odgoja i obrazovanja, 
• sudjeluje u pripremi prijedloga i praćenju programa za rad s djecom rane i predškolske 

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



 
Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: Stupanj složenosti koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove 
unutar upravnog tijela. 
Samostalnost u radu: Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i 
upute pročelnika. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: Stalna komunikacija sa 
službenicima iz Odjela te drugih upravnih tijela Grada institucija i ustanova ( Osnovne škole, Dječji 
vrtić, Zaklada , Sveučilišta u Rijeci, Rektorat Sveučilišta u Rijeci, Primorsko – goranska županija, 
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti), svakodnevna komunikacija sa 
strankama putem telefona ili e-maila. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Stupanj odgovornosti koji uključuje 
odgovornost za pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada te za sredstva koja su mu 
povjerena za obavljanje poslova (računalo, uredski pribor, fotoaparat, službeno vozilo).“ 
 

Članak 2. 
 
Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 8. do 12. postaju radna mjesta novih rednih 

brojeva 9. do 13. 
 

Članak 3. 
 
 Ovaj  Pravilnik stupa na snagu od 1. siječnja 2018. godine. 
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