
Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), Gradonačelnik Grada 
Rijeke, na prijedlog pročelnika Odjela za gradsku samoupravu i upravu, dana 18. prosinca 2017. 
godine, donio je 

PRAVILNIK 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu  

Odjela za gradsku samoupravu i upravu 
 

Članak 1. 
 

U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela za gradsku samoupravu i upravu – Popisu radnih 
mjesta Odjela za gradsku samoupravu i upravu, ukida se radno mjesto rednog broja 5. Savjetnik 1 
za ekonomsko-financijske poslove, te se umjesto istog ustrojava novo radno mjesto pod istim 
rednim brojem i glasi: 
 
"5. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE POSLOVE  
Kategorija: II 
Potkategorija: viši stručni suradnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 6. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za mjesnu samoupravu  
Broj izvršitelja: 1 
Opis poslova radnog mjesta: 
- prikuplja i vodi evidenciju vjerodostojne financijske dokumentacije vijeća mjesnih odbora 
- obavlja poslove konsolidacije financijskih planova mjesnih odbora po programima i pozicijama 

te unosi podatke u IIS sustav sukladno Odluci o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora 
na područja grada Rijeke, te sudjeluje u izradi prijedloga financijskih planova mjesnih odbora, 
naputaka za rad te internih pravila postupanja  

- pozicionira, likvidira i izrađuje naloge u Riznici za plaćanje računa mjesnih odbora uz 
prethodnu kontrolu namjenskog trošenja, temeljem zaprimljene financijske dokumentacije 

- obavlja kontrolu ostvarenja prihoda i rashoda mjesnih odbora, namjenskog trošenja sredstava 
iz proračuna i donacija, te poduzima mjere u svezi naplate potraživanja (opomene i tužbe) 

- obavlja poslove usklađivanja izvješća prihoda i rashoda Direkcije s financijskom evidencijom 
glavne knjige u Odjelu gradske uprave za financije 

- sudjeluje u izradi izvješća o izvršenju financijskog plana Odjela  
- vodi evidencije prisutnosti članova vijeća na sjednicama vijeća mjesnih odbora, izrađuje 

mjesečne zbirne naloge za transfer sredstava za vijećnike MO 
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj - ravnatelj i pročelnik 
Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,  
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,  
- poznavanje rada na računalu,  
- položen državni stručni ispit. 
Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije stručne poslove unutar 
upravnoga tijela. 
Samostalnost u radu: stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i 
upute nadređenog službenika. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: stupanj stručnih komunikacija koji 
uključuje komunikaciju unutar i izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: stupanj odgovornosti koji uključuje 
odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih 
postupaka i metoda rada.“. 

Članak 2.  
 

Kod radnog mjesta rednog broja 6. Viši stručni suradnik 2 za mjesnu samoupravu, mijenja 
se naziv radnog mjesta i glasi: "Viši stručni suradnik 1 za mjesnu samoupravu".  



Članak 3. 
 

Kod radnog mjesta rednog broja 17. Referent 2 za prijem i otpremu pošte, mijenja se naziv 
radnog mjesta i glasi: "Referent 1 za prijem i otpremu pošte".  

 
Članak 4.  

 
Kod radnog mjesta rednog broja 18. Referent 2 za otpremu pošte, mijenja se naziv radnog 

mjesta i glasi: "Referent 1 za otpremu pošte".  
 

Članak 5.  
 

Kod radnog mjesta rednog broja 20. Referent 2 arhive, mijenja se naziv radnog mjesta i 
glasi: "Referent 1 arhive".  

 
Članak 6.  

 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 1. siječnja 2018. godine. 
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O b r a z l o ž e nj e 
 
 

Predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu, u okviru Direkcije za mjesnu samoupravu predlaže se ukidanje radnog 
mjesta rednog broja 5. Savjetnik 1 za ekonomsko-financijske poslove (1 izvršitelj, koeficijent 2,02), 
te umjesto istoga, ustrojavanje novog radnog mjesta naziva Viši stručni suradnik 1 za ekonomsko-
financijske poslove (1 izvršitelj, koeficijent 1,63), za koje se predlažu sljedeći uvjeti:  magistar 
struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na 
odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu te položen državni stručni ispit.    

U okviru iste Direkcije predlaže se i izmjena naziva radnog mjesta Viši stručni suradnik 2 za 
mjesnu samoupravu (sistematiziranog sa 1 izvršiteljem, koeficijent 1,53) u Viši stručni suradnik 1 
za mjesnu samoupravu (koeficijent 1,63). 

Nadalje, u okviru Direkcije za opće i kadrovske poslove, Službe kadrovskih poslova i 
pisarnica, također se predlažu izmjene naziva pojedinih radnih mjesta, i to: radnog mjesta rednog 
broja 17. Referenta 2 za prijem i otpremu pošte (sistematiziranog sa 6 izvršitelja, koeficijent 1,26) u 
Referent 1 za prijem i otpremu pošte (koeficijent 1,31),  radnog mjesta rednog broja 18. Referenta 
2 za otpremu pošte (sistematiziranog sa 2 izvršitelja, koeficijent 1,26) u Referent 1 za otpremu 
pošte (koeficijent 1,31), te radnog mjesta rednog broja 20. Referenta 2 arhive (sistematiziranog sa 
2 izvršitelja, koeficijent 1,26) u Referent 1 arhive (koeficijent 1,31).  

 
Predlaže se da Pravilnik stupi na snagu dana 1. siječnja 2018. godine. 
 
Navedenim Prijedlogom ne mijenja se broj radnih mjesta i izvršitelja u Odjelu (30 radnih 

mjesta sa 66 izvršitelja), a zbroj koeficijenata za sistematizirana radna mjesta povećava se za 
koeficijent 0,21. 

 
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 za 

gradsku samoupravu i upravu, u predloženom tekstu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), Gradonačelnik Grada 
Rijeke, na prijedlog pročelnika Odjela za gradsku samoupravu i upravu, dana _____________  
2017. godine, donio je 

 
PRAVILNIK 

o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu  
Odjela za gradsku samoupravu i upravu 

 
Članak 1. 

  
U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela za gradsku samoupravu i upravu – Popisu radnih 

mjesta Odjela za gradsku samoupravu i upravu, ukida se radno mjesto rednog broja 5. Savjetnik 1 
za ekonomsko-financijske poslove, te se umjesto istog ustrojava novo radno mjesto pod istim 
rednim brojem i glasi: 
 
"5. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE POSLOVE  
Kategorija: II 
Potkategorija: viši stručni suradnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 6. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za mjesnu samoupravu  
Broj izvršitelja: 1 
Opis poslova radnog mjesta: 

•         prikuplja i vodi evidenciju vjerodostojne financijske dokumentacije vijeća mjesnih odbora 
• obavlja poslove konsolidacije financijskih planova mjesnih odbora po programima i 

pozicijama te unosi podatke u IIS sustav sukladno Odluci o načinu financiranja djelatnosti 
mjesnih odbora na područja grada Rijeke, te sudjeluje u izradi prijedloga financijskih 
planova mjesnih odbora, naputaka za rad te internih pravila postupanja  

• pozicionira, likvidira i izrađuje naloge u Riznici za plaćanje računa mjesnih odbora uz 
prethodnu kontrolu namjenskog trošenja, temeljem zaprimljene financijske dokumentacije 

• obavlja kontrolu ostvarenja prihoda i rashoda mjesnih odbora, namjenskog trošenja 
sredstava iz proračuna i donacija, te poduzima mjere u svezi naplate potraživanja 
(opomene i tužbe) 

•         obavlja poslove usklađivanja izvješća prihoda i rashoda Direkcije s financijskom 
evidencijom glavne knjige u Odjelu gradske uprave za financije 

•         sudjeluje u izradi izvješća o izvršenju financijskog plana Odjela  
•        vodi evidencije prisutnosti članova vijeća na sjednicama vijeća mjesnih odbora, izrađuje 

mjesečne zbirne naloge za transfer sredstava za vijećnike MO 
•         obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj - ravnatelj i pročelnik 

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

Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije stručne poslove unutar 
upravnoga tijela. 
Samostalnost u radu: stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i 
upute nadređenog službenika. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: stupanj stručnih komunikacija koji 
uključuje komunikaciju unutar i izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: stupanj odgovornosti koji uključuje 
odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih 
postupaka i metoda rada.“. 



 
 
Članak 2.  

 
Kod radnog mjesta rednog broja 6. Viši stručni suradnik 2 za mjesnu samoupravu, mijenja 

se naziv radnog mjesta i glasi: "Viši stručni suradnik 1 za mjesnu samoupravu".  
 

Članak 3.  
 

Kod radnog mjesta rednog broja 17. Referent 2 za prijem i otpremu pošte, mijenja se naziv 
radnog mjesta i glasi: "Referent 1 za prijem i otpremu pošte".  

 
Članak 4.  

 
Kod radnog mjesta rednog broja 18. Referent 2 za otpremu pošte, mijenja se naziv radnog 

mjesta i glasi: "Referent 1 za otpremu pošte".  
 

Članak 5.  
 

Kod radnog mjesta rednog broja 20. Referent 2 arhive, mijenja se naziv radnog mjesta i 
glasi: "Referent 1 arhive".  

 
Članak 6.  

 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 1. siječnja 2018. godine. 
 

 
 
 
 


	013 sistematizacija_013_pravilnik
	23-013 35 sistematizacija 009
	013 35 sistematizacija 009
	Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu - Samouprava
	R E P U B L I K A   H R V A T S K A
	PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA
	GRAD RIJEKA




