
 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 sport i tehničku kulturu, dana 20. prosinca 
2017. godine, donio je  
 

PRAVILNIK 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu  

Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu 
 

Članak 1. 
 

U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu – Popisu 
radnih mjesta Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu, kod radnog mjesta rednog broja    
2. Viši savjetnik – koordinator 2 za pravne poslove, mijenja se naziv radnog mjesta i glasi: "Viši 
savjetnik za pravne poslove“. 

Članak 2. 
 
Ukida se radno mjesto rednog broja 3. Viši stručni suradnik 1 za ekonomske poslove, te se 

umjesto istog ustrojava novo radno mjesto pod istim rednim brojem i glasi: 
 
"3. SAVJETNIK 2 ZA EKONOMSKE POSLOVE  
Kategorija: II 
Potkategorija: savjetnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 5. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  - 
Broj izvršitelja: 1 
Opis poslova radnog mjesta: 

• rješava u složenim predmetima iz nadležnosti Odjela, obavlja složene stručne ekonomske i 
financijske poslove iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje, vodi i obavlja složene poslove koji 
se odnose na izradu Strategija, programa, planova i projekata Odjela, te predlaže mjere za 
usavršavanje istih, sudjeluje u izradi ugovora iz ovlasti Odjela, 

• sudjeluje u stručnim poslovima iz područja ekonomije vezano za poslovnu suradnju s 
Zajednicom sportskih udruga grada Rijeke – Riječkim sportskim savezom, Zajednicom 
tehničke kulture Rijeka, trg. društvom Rijeka sport d.o.o., sportskim udrugama i udrugama 
tehničke kulture i s tim povezanim aktivnostima kontrole namjenskog i zakonitog trošenja 
proračunskih sredstava, 

• vodi i obavlja složene stručne poslove analize i nadzora formalne i materijalne ispravnosti 
isplatne dokumentacije, te naloga za prijenos sredstava, 

• vodi i obavlja složene stručne poslove analize i nadzora izvršenja proračunskih sredstava iz 
djelatnosti Odjela, te izvještava pročelnika o istome, vodi i obavlja poslove fiskalne 
odgovornosti iz djelokruga rada Odjela, 

• sudjeluje i obavlja složene stručne poslove vezano za planiranje vrsta prihoda i rashoda iz 
djelokruga rada Odjela kao i izradu izvješća vezanih uz programe javnih potreba u sportu i 
tehničkoj kulturi, te ostale programe Odjela i korisnika proračunskih sredstava, 

• obavlja složene stručne poslove vezano za izradu financijskih planova Odjela, praćenje 
financijskog poslovanja te izradu polugodišnjih i godišnjih izvješća,  

• sudjeluje u pripremi materijala za kolegij Gradonačelnika i Gradsko vijeće,  
• sudjeluje u postupku javne nabave. 
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik. 

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

Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: Viši stupanj složenosti poslova koji uključuje suradnju u obavljanju poslova iz 
djelokruga Odjela, rješavanje odnosno vođenje složenih predmeta iz nadležnosti Odjela, uz viši 



opseg poslova i postupaka koji se u njihovom rješavanju primjenjuje, te viši stupanj osobnog 
doprinosa i višu razinu kreativnosti pri obavljanju istih. 
Samostalnost u radu: Potreban je viši stupanj samostalnog odlučivanja u obavljanju poslova i 
zadaća radnog mjesta,  uz češći nadzor pročelnika, vodeći računa o općim i posebnim uputama 
pročelnika. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: U obavljanju poslova i zadaća 
radnog mjesta i prikupljanja ili razmjene informacija potrebni su učestali, svakodnevni kontakti sa 
službenicima Odjela, drugih upravnih tijela Grada, trg. društva Rijeka sport d.o.o., Zajednicom 
sportskih udruga grada Rijeke „Riječki sportski savez“ te drugim subjektima, i to neposrednim 
putem, putem e-maila, telefona, pisanom prepiskom te održavanjem i vođenjem sastanaka. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Viši stupanj odgovornosti za materijalne 
resurse, pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka.“. 

 
Članak 3. 

 
Kod radnog mjesta rednog broja 6. Viši savjetnik – koordinator 1 za programe sporta i 

tehničke kulture, mijenja se naziv radnog mjesta i glasi: "Viši savjetnik – koordinator 1 za programe 
sporta i tehničke kulture i marketing“. 

Kod istog radnog mjesta, u opisu poslova radnog mjesta, iza točke 3. dodaje se nova točka 
4. i glasi: 

„ - sudjeluje, planira, organizira, koordinira i obavlja najsloženije poslove marketinga vezano 
za sportske objekte u vlasništvu Grada Rijeke, promociju sporta i projekata u sportu kroz 
marketinške aktivnosti, predlaže kriterije kao i mjere unapređenja komercijalnog korištenja istih,“ 

Dosadašnje točke 4. do 7. postaju točke 5. do  8. 
 

Članak 4. 
 
Ukida se radno mjesto rednog broja 7. Savjetnik 1 za programe sporta, te se umjesto istog 

ustrojava novo radno mjesto pod istim rednim brojem i glasi: 
 
"7. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA PROGRAME SPORTA I MARKETING  
Kategorija: II 
Potkategorija: viši stručni suradnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 6. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  - 
Broj izvršitelja: 1 
Opis poslova radnog mjesta: 

• obavlja složenije stručne poslove iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u rješavanju predmeta 
iz nadležnosti Odjela i surađuje u izradi akata iz djelokruga Odjela, poglavito Programa 
javnih potreba u sportu, Financijskog plana Odjela, kriterija za financiranje u području 
sporta, financiranju sportskih udruga, izradi ugovora iz programske djelatnosti sporta, 
materijala za Gradonačelnikov kolegij i Gradsko vijeće, prijedloga akata sportske tematike 
(pravilnici, kriteriji, analize sportskih grana, sportaša, sportskih rezultata, sportskih 
natjecanja, prikupljanje materijala vezanih za povijest sporta u Rijeci), vođenju evidencija i 
sastavljanju izvješća iz područja sporta, sudjeluje i obavlja složenije poslove marketinga 
vezano za sportske objekte u vlasništvu Grada Rijeke, promociju sporta i projekata u sportu 
kroz marketinške aktivnosti te sudjeluje u izradi kriterija kao i mjera unapređenja 
komercijalnog korištenja istih, 

• obavlja složenije stručne poslove analize i nadzora realizacije usvojenih programa 
(aktivnosti) proračunskih korisnika, te zakonitosti i stručnosti rada pravnih i fizičkih osoba pri 
izvršavanju istih, 

• obavlja složenije stručne poslove prikupljanja i analize podataka u svrhu izrade prijedloga 
korištenja sportskih objekata Grada te uređivanja i svakodnevnog ažuriranja web stranica 
Grada kao web koordinatora za Odjel, 

• obavlja složenije stručne poslove suradnje između Odjela i Zajednice sportskih udruga 
grada Rijeke – Riječki sportski savez, škola (vannastavne aktivnosti učenika - nagrađivanje 
mentora i učenika), mjesnih odbora (sportske i rekreacijske aktivnosti u MO), sportskih 
udruga, sportaša i građana, 



• sudjeluje u obavljanju složenijih poslova realizacije projekata odnosno zajedničkih aktivnosti 
na nivou grada Rijeke, te aktivnostima vezanim uz domaćinstvo Grada nad manifestacijama 
iz područja sporta, 

• prati zakonske i druge propise te publikacije od značaja za djelatnost sporta, 
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik. 

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

Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: Stupanj složenosti poslova koji uključuje složenije stručne poslove unutar 
upravnog tijela. 
Samostalnost u radu: Potreban je umjeren stupanj samostalnog odlučivanja u obavljanju poslova 
i zadaća radnog mjesta, uz redoviti nadzor i upute pročelnika. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: U obavljanju poslova i zadaća 
radnog mjesta potrebni su svakodnevni kontakti sa službenicima Odjela, te povremeni kontakti s 
drugim subjektima, i to neposrednim putem, putem e-maila, telefona, pisanom prepiskom te 
održavanjem i vođenjem sastanaka. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Odgovornost za materijalne resurse, te 
pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada.“. 
 

Članak 5. 
 

Ukida se radno mjesto rednog broja 9. Viši savjetnik – koordinator 1 za objekte sporta i 
tehničke kulture. 

Članak 6. 
 

Radno mjesto dosadašnjeg rednog broja 10. Referent 1 za programe sporta postaje radno 
mjesto rednog broja 9. 

Kod istog radnog mjesta, u opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, točka 1. 
mijenja se i glasi: 

 „ - srednja stručna sprema društvene ili tehničke struke ili gimnazija,“. 
 

Članak 7. 
 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine. 
 
 
KLASA: 023-01/17-04/116-13 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-1 
Rijeka, 20. prosinca 2017. 
 
          GRADONAČELNIK 

                 
                                                                              
 

                                mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 
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PREDMET: Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu   

Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu 
 
 
 
 
 
 
 

Pročelnica 
 

Vera Begić Blečić univ.iur. 
 
 
     #potpis# 
 
 
 
 
 



O b r a z l o ž e nj e 
 

Ovim se prijedlogom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu 
Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu, u Popisu radnih mjesta, predlaže ukinuti radno 
mjesto Viši stručni suradnik 1 za ekonomske poslove (1 izvršitelj, koeficijent 1,63), te umjesto 
istoga ustrojiti novo radno mjesto naziva Savjetnik 2 za ekonomske poslove (1 izvršitelj, koeficijent 
1,87) sa sljedećim uvjetima:  magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje tri 
godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje 
engleskog jezika te poznavanje rada na računalu.  Također se predlaže ukinuti i radno mjesto  
Savjetnik 1 za programe sporta (1 izvršitelj, koeficijent 2,02), te umjesto istoga ustrojiti novo radno 
mjesto naziva Viši stručni suradnik 1 za programe sporta i marketing (1 izvršitelj, koeficijent 1,63) 
sa sljedećim uvjetima:  magistar struke ili stručni specijalist tehničke ili društvene struke, najmanje 
jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, 
poznavanje engleskog jezika te poznavanje rada na računalu.   Nadalje, predlaže se ukinuti i radno 
mjesto Viši savjetnik – koordinator 1 za objekte sporta i tehničke kulture (1 izvršitelj, koeficijent 
2,34) budući će isto ostati upražnjeno s danom 31.12.2017. godine.  Naime, prenošenjem poslova 
upravljanja nad objektima u vlasništvu Grada Rijeke kojima ne upravlja Rijeka sport d.o.o. na Odjel 
gradske uprave za gospodarenje imovinom, te uvođenjem preostalih poslova vezanih za redovno 
poslovanje objekata sporta i tehničke kulture kojima gospodare drugi (ne Rijeka sport d.o.o., već 
udruge) u programe javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, kao poslova u funkciji provedbe 
programske djelatnosti sporta i tehničke kulture, prestala je potreba za poslovima radnog mjesta 
Višeg savjetnika – koordinatora 1 za objekte sporta i tehničke kulture u Odjelu. 

Nadalje, predlaže se i izmjena naziva radnog mjesta Višeg savjetnika – koordinatora 2 za 
pravne poslove u Viši savjetnik za pravne poslove, kao i naziva radnog mjesta Višeg savjetnika – 
koordinatora 1 za programe sporta i tehničke kulture u Viši savjetnik – koordinator 1 za programe 
sporta i tehničke kulture i marketing, uz odgovarajuću dopunu opisa postojećih poslova s 
poslovima marketinga. 

Osim navedenog, kod radnog mjesta Referent 1 za programe sporta, predlaže se izmjena 
točke 1. opisa standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja na način da glasi: „srednja stručna 
sprema društvene ili tehničke struke ili gimnazija“.  

 
Predlaže se da Pravilnik stupi na snagu 1. siječnja 2018. godine. 
 
Predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave 

za sport i tehničku kulturu, smanjuje se broj radnih mjesta i broj izvršitelja za jedno radno mjesto 
odnosno jednog izvršitelja (sa 10 radnih mjesta i izvršitelja na 9 radnih mjesta i izvršitelja), a 
ukupan zbroj koeficijenata za sistematizirana radna mjesta smanjuje se za koeficijent 2,21. 

 
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 sport i tehničku kulturu, u predloženom tekstu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
PRAVILNIK 

o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu  
Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu 

 
Članak 1. 

 
U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu – Popisu 

radnih mjesta Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu, kod radnog mjesta rednog broja    
2. Viši savjetnik – koordinator 2 za pravne poslove, mijenja se naziv radnog mjesta i glasi: "Viši 
savjetnik za pravne poslove“. 

 
Članak 2. 

 
Ukida se radno mjesto rednog broja 3. Viši stručni suradnik 1 za ekonomske poslove, te se 

umjesto istog ustrojava novo radno mjesto pod istim rednim brojem i glasi: 
 
"3. SAVJETNIK 2 ZA EKONOMSKE POSLOVE  

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

• rješava u složenim predmetima iz nadležnosti Odjela, obavlja složene stručne ekonomske i 
financijske poslove iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje, vodi i obavlja složene poslove koji 
se odnose na izradu Strategija, programa, planova i projekata Odjela, te predlaže mjere za 
usavršavanje istih, sudjeluje u izradi ugovora iz ovlasti Odjela, 

• sudjeluje u stručnim poslovima iz područja ekonomije vezano za poslovnu suradnju s 
Zajednicom sportskih udruga grada Rijeke – Riječkim sportskim savezom, Zajednicom 
tehničke kulture Rijeka, trg. društvom Rijeka sport d.o.o., sportskim udrugama i udrugama 
tehničke kulture i s tim povezanim aktivnostima kontrole namjenskog i zakonitog trošenja 
proračunskih sredstava, 

• vodi i obavlja složene stručne poslove analize i nadzora formalne i materijalne ispravnosti 
isplatne dokumentacije, te naloga za prijenos sredstava, 

• vodi i obavlja složene stručne poslove analize i nadzora izvršenja proračunskih sredstava iz 
djelatnosti Odjela, te izvještava pročelnika o istome, vodi i obavlja poslove fiskalne 
odgovornosti iz djelokruga rada Odjela, 

• sudjeluje i obavlja složene stručne poslove vezano za planiranje vrsta prihoda i rashoda iz 
djelokruga rada Odjela kao i izradu izvješća vezanih uz programe javnih potreba u sportu i 
tehničkoj kulturi, te ostale programe Odjela i korisnika proračunskih sredstava, 

• obavlja složene stručne poslove vezano za izradu financijskih planova Odjela, praćenje 
financijskog poslovanja te izradu polugodišnjih i godišnjih izvješća,  

• sudjeluje u pripremi materijala za kolegij Gradonačelnika i Gradsko vijeće,  
• sudjeluje u postupku javne nabave. 
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik. 

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

Opis razine standardnih mjerila: 



Složenost poslova: Viši stupanj složenosti poslova koji uključuje suradnju u obavljanju poslova iz 
djelokruga Odjela, rješavanje odnosno vođenje složenih predmeta iz nadležnosti Odjela, uz viši 
opseg poslova i postupaka koji se u njihovom rješavanju primjenjuje, te viši stupanj osobnog 
doprinosa i višu razinu kreativnosti pri obavljanju istih. 
Samostalnost u radu: Potreban je viši stupanj samostalnog odlučivanja u obavljanju poslova i 
zadaća radnog mjesta,  uz češći nadzor pročelnika, vodeći računa o općim i posebnim uputama 
pročelnika. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: U obavljanju poslova i zadaća 
radnog mjesta i prikupljanja ili razmjene informacija potrebni su učestali, svakodnevni kontakti sa 
službenicima Odjela, drugih upravnih tijela Grada, trg. društva Rijeka sport d.o.o., Zajednicom 
sportskih udruga grada Rijeke „Riječki sportski savez“ te drugim subjektima, i to neposrednim 
putem, putem e-maila, telefona, pisanom prepiskom te održavanjem i vođenjem sastanaka. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Viši stupanj odgovornosti za materijalne 
resurse, pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka.“. 

 
Članak 3. 

 
Kod radnog mjesta rednog broja 6. Viši savjetnik – koordinator 1 za programe sporta i 

tehničke kulture, mijenja se naziv radnog mjesta i glasi: "Viši savjetnik – koordinator 1 za programe 
sporta i tehničke kulture i marketing“. 

Kod istog radnog mjesta, u opisu poslova radnog mjesta, iza točke 3. dodaje se nova točka 
4. i glasi: 

„ - sudjeluje, planira, organizira, koordinira i obavlja najsloženije poslove marketinga vezano 
za sportske objekte u vlasništvu Grada Rijeke, promociju sporta i projekata u sportu kroz 
marketinške aktivnosti, predlaže kriterije kao i mjere unapređenja komercijalnog korištenja istih,“ 

Dosadašnje točke 4. do 7. postaju točke 5. do  8. 
 

Članak 4. 
 
Ukida se radno mjesto rednog broja 7. Savjetnik 1 za programe sporta, te se umjesto istog 

ustrojava novo radno mjesto pod istim rednim brojem i glasi: 
 
"7. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA PROGRAME SPORTA I MARKETING  

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

• obavlja složenije stručne poslove iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u rješavanju predmeta 
iz nadležnosti Odjela i surađuje u izradi akata iz djelokruga Odjela, poglavito Programa 
javnih potreba u sportu, Financijskog plana Odjela, kriterija za financiranje u području 
sporta, financiranju sportskih udruga, izradi ugovora iz programske djelatnosti sporta, 
materijala za Gradonačelnikov kolegij i Gradsko vijeće, prijedloga akata sportske tematike 
(pravilnici, kriteriji, analize sportskih grana, sportaša, sportskih rezultata, sportskih 
natjecanja, prikupljanje materijala vezanih za povijest sporta u Rijeci), vođenju evidencija i 
sastavljanju izvješća iz područja sporta, sudjeluje i obavlja složenije poslove marketinga 
vezano za sportske objekte u vlasništvu Grada Rijeke, promociju sporta i projekata u sportu 
kroz marketinške aktivnosti te sudjeluje u izradi kriterija kao i mjera unapređenja 
komercijalnog korištenja istih, 

• obavlja složenije stručne poslove analize i nadzora realizacije usvojenih programa 
(aktivnosti) proračunskih korisnika, te zakonitosti i stručnosti rada pravnih i fizičkih osoba pri 
izvršavanju istih, 

• obavlja složenije stručne poslove prikupljanja i analize podataka u svrhu izrade prijedloga 
korištenja sportskih objekata Grada te uređivanja i svakodnevnog ažuriranja web stranica 
Grada kao web koordinatora za Odjel, 



• obavlja složenije stručne poslove suradnje između Odjela i Zajednice sportskih udruga 
grada Rijeke – Riječki sportski savez, škola (vannastavne aktivnosti učenika - nagrađivanje 
mentora i učenika), mjesnih odbora (sportske i rekreacijske aktivnosti u MO), sportskih 
udruga, sportaša i građana, 

• sudjeluje u obavljanju složenijih poslova realizacije projekata odnosno zajedničkih aktivnosti 
na nivou grada Rijeke, te aktivnostima vezanim uz domaćinstvo Grada nad manifestacijama 
iz područja sporta, 

• prati zakonske i druge propise te publikacije od značaja za djelatnost sporta, 
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik. 

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

Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: Stupanj složenosti poslova koji uključuje složenije stručne poslove unutar 
upravnog tijela. 
Samostalnost u radu: Potreban je umjeren stupanj samostalnog odlučivanja u obavljanju poslova 
i zadaća radnog mjesta, uz redoviti nadzor i upute pročelnika. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: U obavljanju poslova i zadaća 
radnog mjesta potrebni su svakodnevni kontakti sa službenicima Odjela, te povremeni kontakti s 
drugim subjektima, i to neposrednim putem, putem e-maila, telefona, pisanom prepiskom te 
održavanjem i vođenjem sastanaka. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Odgovornost za materijalne resurse, te 
pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada.“. 

 
Članak 5. 

 
Ukida se radno mjesto rednog broja 9. Viši savjetnik – koordinator 1 za objekte sporta i 

tehničke kulture. 
Članak 6. 

 
Radno mjesto dosadašnjeg rednog broja 10. Referent 1 za programe sporta postaje radno 

mjesto rednog broja 9. 
Kod istog radnog mjesta, u opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, točka 1. 

mijenja se i glasi: 
 „ - srednja stručna sprema društvene ili tehničke struke ili gimnazija,“. 
 

Članak 7. 
 
 Ovaj  Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine. 
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