
                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/18-04/18-16
URBROJ: 2170/01-15-00-18-56
Rijeka, 28. 2. 2018.

Gradonačelnik je 28. veljače 2018. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada, u 
predloženom tekstu.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak
2. Odjel za gradsku samoupravu i upravu,
n/r mr.sc. Mladena Vukelića i Sanje Kontuš
3. Odjel gradske uprave za financije, 2X



Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18), Gradonačelnik 
Grada Rijeke, na prijedlog pročelnice Ureda Grada, 28. veljače 2018. godine, donio je 
 

PRAVILNIK 
o izmjenama i dopunama   

Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada 
 

Članak 1. 
 

U Pravilniku o unutarnjem redu Ureda Grada – Popisu radnih mjesta Ureda Grada, ukida 
se radno mjesto rednog broja 7. Savjetnik 1 – tajnik kolegija Gradonačelnika, te se umjesto istog 
ustrojava novo radno mjesto pod istim rednim brojem i glasi: 
 
„7. VIŠI SAVJETNIK – KOORDINATOR 2 – TAJNIK KOLEGIJA GRADONAČELNIKA  
Kategorija: II 
Potkategorija: viši savjetnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 4. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  - 
Broj izvršitelja: 1 
Opis poslova radnog mjesta: 

- obavlja kontrole materijalne i formalno-pravne usklađenosti materijala koje upravna tijela 
Grada dostavljaju Gradonačelniku na razmatranje elektroničkim sustavom, 

- koordinira pripreme materijala i prijedloga akata za Kolegij Gradonačelnika i tjedne radne 
sastanke Gradonačelnika sa glavnim rukovoditeljima te izrađuje prijedloge dnevnih redova,  

- izrađuje službene bilješke o tijeku radnog sastanka Gradonačelnika sa glavnim 
rukovoditeljima Kolegija Gradonačelnika te izrađuje tromjesečna izvješća o nerealiziranim 
zaključcima, 

- vodi brigu o pravodobnom obavješćivanju zamjenika Gradonačelnika, pročelnika upravnih 
tijela i voditelja ureda te medija o održavanju Kolegija i o objavi materijala Kolegija na web 
portalu Grada Rijeke, 

- osigurava materijalne i formalno-pravne ispravnosti zaključaka i akata koje donosi 
Gradonačelnik, te izrađuje zapisnike Kolegija i informacije o zaključcima koje donosi 
Gradonačelnik,  

- vodi brigu o pravodobnoj dostavi prijedloga akata za sjednice Gradskoga vijeća, te o 
pravodobnoj objavi akata Gradonačelnika u službenom glasilu, 

- prati propise i stručnu literaturu, a naročito iz područja elektroničkog poslovanja te 
informatičkog i informacijskog prava,  

- koordinira rad s odgovornim osobama Zavoda za informatičku djelatnost u održavanju i 
unapređenju sustava za pripremu, vođenje i administriranje Kolegija elektroničkim putem i 
elektroničke arhive Kolegija, 

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

- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, 
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
- poznavanje jednog stranog svjetskog jezika, 
- izvrsno poznavanje rada na računalu, 
- položen državni stručni ispit. 

Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova:  Visok stupanj složenosti u obavljanju opisanih zadaća, osobni doprinos i 
kreativnost u obavljanju istih. 
Samostalnost u radu: Samostalan rad i odlučivanje prema uputama i nalozima pročelnika. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama:  Svakodnevni kontakt sa 
službenicima unutar upravnog tijela i službenicima ostalih upravnih tijela (neposredno, telefonom ili 
e-mailom). 
Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: Visok stupanj odgovornosti za pravilnu 
primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada.“ 



Članak 2. 
 

Kod radnog mjesta rednog broja 16. Referent 3 predsjednika Gradskog vijeća, mijenja se 
naziv radnog mjesta i glasi: "Referent 2 predsjednika Gradskog vijeća".  
 

Članak 3. 
 

Kod radnog mjesta rednog broja 18. Referent 2 za pripremu sjednica Gradskog vijeća, 
mijenja se naziv radnog mjesta i glasi: "Referent 1 za pripremu sjednica Gradskog vijeća“. 

 
Članak 4. 

 
Kod radnog mjesta rednog broja 19. Referent 2 za pripremu kolegija Gradonačelnika, 

mijenja se naziv radnog mjesta i glasi: "Referent 1 za pripremu kolegija Gradonačelnika“. 
 

Članak 5. 
 

Kod radnog mjesta rednog broja 20. Referent 3 za administrativne poslove, mijenja se 
naziv radnog mjesta i glasi: "Referent 2 za administrativne poslove“. 
 

Članak 6. 
 

Ukida se radno mjesto rednog broja 28. Stručni suradnik 2 za odnose s javnošću, te se 
umjesto istog ustrojava novo radno mjesto pod istim rednim brojem i glasi: 

 
 „28. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU  
Kategorija: II 
Potkategorija: viši stručni suradnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 6. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice: Kabinet Gradonačelnika – Služba za odnose s javnošću i 
protokol 
Broj izvršitelja: 1 
Opis poslova radnog mjesta: 

- pravodobno priprema i izrađuje odgovore na upite, zahtjeve, pritužbe i primjedbe građana 
upućene Gradonačelniku u svezi rada upravnih tijela Grada, komunalnih i trgovačkih 
društava te ustanova u vlasništvu Grada, pristigle poštom i elektroničkim putem kao i putem 
raznih servisa i portala Grada Rijeke, 

- koordinira, prati i arhivira korespondenciju Gradonačelnika u aplikaciji e – pisarnice, kao i u 
internim evidencijama, 

- priprema prijedloge odgovora na upite prema Zakonu o pravu na pristup informacijama i 
Zakona o zaštiti osobnih podataka, 

- samostalno izrađuje prigodne i druge jednostavnije dopise gradonačelnika, 
- sudjeluje u koordinaciji protokolarnih obveza,  
- sudjeluje u pripremi prijema građana koji se obraćaju Kabinetu gradonačelnika,  
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Gradonačelnik, pročelnik i voditelj Službe. 

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

Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova:  Stupanj složenosti koji uključuje stalne složenije stručne poslove. 
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 stručne komunikacije koji 
uključuje kontakte unutar upravnoga tijela, a povremeno i izvan upravnoga tijela, u prikupljanju ili 
razmjeni 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 7. 
 

Kod radnog mjesta rednog broja 29. Viši stručni suradnik 2 za odnose s javnošću, mijenja 
se naziv radnog mjesta i glasi: "Viši stručni suradnik 1 informator“.  
 

Članak 8. 
 

Kod radnog mjesta rednog broja 33. Referent 3 za odnose s javnošću, mijenja se naziv 
radnog mjesta i glasi: "Referent 1 za odnose s javnošću“.  
 

Članak 9. 
 

Ukida se radno mjesto rednog broja  44. Viši stručni suradnik 1 za projekte Urbane 
aglomeracije Rijeka, te se umjesto istog ustrojava novo radno mjesto pod istim rednim brojem i 
glasi: 
 „44. SAVJETNIK 2 ZA PROJEKTE URBANE AGLOMERACIJE RIJEKA  
Kategorija: II 
Potkategorija: savjetnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 5. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice: Služba za koordinaciju poslova Urbane aglomeracije Rijeka 
Broj izvršitelja: 1 
Opis poslova radnog mjesta: 

- organizira, savjetuje i koordinira rad radnih timova Urbane aglomeracije Rijeka, 
- prikuplja podatke te izrađuje izvješća za potrebe radnih timova, 
- sudjeluje u koordinaciji pripreme projekata članica urbane aglomeracije putem radnih timova, 
- prati natječaje EU, praksu pripreme i realizacije projekata Urbane aglomeracije Rijeka te 

dostupnost i mogućnosti fondova EU,  
- sudjeluje u pripremi izvješća o pripremljenosti i provedbi projekata članica urbane 

aglomeracije za potrebe Direkcije za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU),  
- sudjeluje u izradi materijala za tijela urbane aglomeracije, sudjeluje u izradi godišnjeg 

izvješća i drugih akata tijela urbane aglomeracije, 
- za potrebe provedbe programa i projekata Urbane aglomeracije Rijeka surađuje s jedinicama 

lokalne samouprave, ustanovama, državnim tijelima, regionalnim razvojnim agencijama i 
poduzetnicima. 

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

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,  
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,  
- znanje engleskog jezika, 
- poznavanje rada na računalu, 
- položen državni stručni ispit. 

Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova:  Stupanj složenosti koji uključuje rješavanje složenih stručnih poslova, te 
rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika. 
Samostalnost u radu: Stupanj samostalnosti koji uključuje češći nadzor te opće i specifične upute 
rukovodećeg službenika. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama:  Stupanj stručne komunikacije koji 
uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga 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 postupaka i 
metoda rada.“ 



 
Članak 10. 

 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. ožujka 2018. godine. 

 
KLASA: 023-01/18-04/52-16 
URBROJ: 2170/01-15-00-18-1 
Rijeka, 28. veljače 2018. 
 
 
          GRADONAČELNIK 

                 
                                mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 

                                                                             
 

#potpis# 

 



                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

           GRAD RIJEKA
                 Ured Grada
KLASA: 021-01/18-08/7
URBROJ: 2170/01-10-00-18-1
Rijeka, 28. 2. 2018.

GRADONAČELNIKU 
na donošenje 

PREDMET: Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
Ureda Grada

PROČELNICA UREDA GRADA

Verena LELAS TURAK



O b r a z l o ž e nj e

Prijedlogom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada, 
predlaže se ukinuti tri radna mjesta, te umjesto istih ustrojiti tri nova radna mjesta i to:

- ukinuti radno mjesto Savjetnik 1 – tajnik kolegija Gradonačelnika (1 izvršitelj, koeficijent 
2,02), te umjesto istoga ustrojiti novo radno mjesto: Viši savjetnik – koordinator 2 - tajnik kolegija 
Gradonačelnika (koeficijent 2,21) sa jednim izvršiteljem i sljedećim uvjetima: magistar struke ili 
stručni specijalist pravne struke, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima, poznavanje jednog stranog svjetskog jezika, izvrsno poznavanje rada na računalu, te 
položen državni stručni ispit;

- u okviru Kabineta Gradonačelnika Službe za odnose s javnošću ukinuti radno mjesto 
Stručni suradnik 2 za odnose s javnošću (1 izvršitelj, koeficijent 1,45), te umjesto istoga ustrojiti 
radno mjesto Viši stručni suradnik 1 za odnose s javnošću (koeficijent  1,63) sa jednim izvršiteljem 
i sljedećim uvjetima: magistar struke ili stručni specijalist društvene struke, najmanje jedna godina
radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje jednog stranog svjetskog jezika, 
poznavanje rada na računalu, te položen državni stručni ispit;

- u okviri Službe za koordinaciju  poslova Urbane aglomeracije Rijeka ukinuti radno mjesto 
Viši stručni suradnik 1 za projekte Urbane aglomeracije Rijeka (1 izvršitelj, koeficijent 1,63), te 
umjesto istoga ustrojiti radno mjesto Savjetnik 2 za projekte Urbane aglomeracije Rijeka 
(koeficijent  1,87) sa jednim izvršiteljem i sljedećim uvjetima: magistar struke ili stručni specijalist 
ekonomske struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje 
engleskog jezika, poznavanje rada na računalu, te položen državni stručni ispit.

Također se predlažu izmjene naziva pojedinih radnih mjesta i to: radnog mjesta rednog 
broja 16. Referenta 3 predsjednika Gradskog vijeća (koeficijent 1,20) u Referent 2 predsjednika 
Gradskog vijeća (koeficijent 1,26),  radnog mjesta rednog broja 18. Referenta 2 za pripremu 
sjednica Gradskog vijeća (koeficijent 1,26) u Referent 1 za pripremu sjednica Gradskog vijeća 
(koeficijent 1,31), radnog mjesta rednog broja 19. Referenta 2 za pripremu kolegija Gradonačelnika
(koeficijent 1,26) u Referent 1 za pripremu kolegija Gradonačelnika (koeficijent 1,31), radnog 
mjesta rednog broja 20. Referent 3 za administrativne poslove (koeficijent 1,20) u Referent 2 za 
administrativne poslove (koeficijent 1,26), radnog mjesta rednog broja 29. Viši stručni suradnik 2 
za odnose s javnošću (koeficijent 1,53) u Viši stručni suradnik 1 informator (koeficijent 1,63).

Predlaže se da Pravilnik stupi na snagu 1. ožujka 2018.

Navedenim Prijedlogom u Uredu Grada ne mijenja se niti broj radnih mjesta niti broj 
izvršitelja (ostaje 44 radna mjesta sa 44 izvršitelja), a zbroj koeficijenata za sistematizirana radna 
mjesta povećava se ukupno za koeficijent 1,04.

Slijedom navedenog predlaže se da Gradonačelnik donese sljedeći

Z A K L J U Č A K

Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada, 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, 61/11 i 4/18), Gradonačelnik 
Grada Rijeke, na prijedlog pročelnice Ureda Grada, dana 28. veljače 2018. godine, donio je

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama  

Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Ureda Grada – Popisu radnih mjesta Ureda Grada, ukida 
se radno mjesto rednog broja 7. Savjetnik 1 – tajnik kolegija Gradonačelnika, te se umjesto istog 
ustrojava novo radno mjesto pod istim rednim brojem i glasi:

„7. VIŠI SAVJETNIK – KOORDINATOR 2 – TAJNIK KOLEGIJA GRADONAČELNIKA 
Kategorija: II
Potkategorija: viši savjetnik
Razina: -
Klasifikacijski rang: 4.
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice: -
Broj izvršitelja: 1
Opis poslova radnog mjesta:

- obavlja kontrole materijalne i formalno-pravne usklađenosti materijala koje upravna tijela 
Grada dostavljaju Gradonačelniku na razmatranje elektroničkim sustavom,

- koordinira pripreme materijala i prijedloga akata za Kolegij Gradonačelnika i tjedne radne 
sastanke Gradonačelnika sa glavnim rukovoditeljima te izrađuje prijedloge dnevnih redova, 

- izrađuje službene bilješke o tijeku radnog sastanka Gradonačelnika sa glavnim 
rukovoditeljima Kolegija Gradonačelnika te izrađuje tromjesečna izvješća o nerealiziranim 
zaključcima,

- vodi brigu o pravodobnom obavješćivanju zamjenika Gradonačelnika, pročelnika upravnih 
tijela i voditelja ureda te medija o održavanju Kolegija i o objavi materijala Kolegija na web 
portalu Grada Rijeke,

- osigurava materijalne i formalno-pravne ispravnosti zaključaka i akata koje donosi 
Gradonačelnik, te izrađuje zapisnike Kolegija i informacije o zaključcima koje donosi 
Gradonačelnik, 

- vodi brigu o pravodobnoj dostavi prijedloga akata za sjednice Gradskoga vijeća, te o 
pravodobnoj objavi akata Gradonačelnika u službenom glasilu,

- prati propise i stručnu literaturu, a naročito iz područja elektroničkog poslovanja te 
informatičkog i informacijskog prava, 

- koordinira rad s odgovornim osobama Zavoda za informatičku djelatnost u održavanju i 
unapređenju sustava za pripremu, vođenje i administriranje Kolegija elektroničkim putem i 
elektroničke arhive Kolegija,

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

- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- poznavanje jednog stranog svjetskog jezika,
- izvrsno poznavanje rada na računalu,
- položen državni stručni ispit.

Opis razine standardnih mjerila:
Složenost poslova:  Visok stupanj složenosti u obavljanju opisanih zadaća, osobni doprinos i 
kreativnost u obavljanju istih.
Samostalnost u radu: Samostalan rad i odlučivanje prema uputama i nalozima pročelnika.
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: Svakodnevni kontakt sa 
službenicima unutar upravnog tijela i službenicima ostalih upravnih tijela (neposredno, telefonom ili 
e-mailom).
Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: Visok stupanj odgovornosti za pravilnu 
primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada.“



Članak 2.

Kod radnog mjesta rednog broja 16. Referent 3 predsjednika Gradskog vijeća, mijenja se 
naziv radnog mjesta i glasi: "Referent 2 predsjednika Gradskog vijeća". 

Članak 3.

Kod radnog mjesta rednog broja 18. Referent 2 za pripremu sjednica Gradskog vijeća, 
mijenja se naziv radnog mjesta i glasi: "Referent 1 za pripremu sjednica Gradskog vijeća“.

  
Članak 4.

Kod radnog mjesta rednog broja 19. Referent 2 za pripremu kolegija Gradonačelnika, 
mijenja se naziv radnog mjesta i glasi: "Referent 1 za pripremu kolegija Gradonačelnika“.

Članak 5.

Kod radnog mjesta rednog broja 20. Referent 3 za administrativne poslove, mijenja se 
naziv radnog mjesta i glasi: "Referent 2 za administrativne poslove“.

Članak 6.

Ukida se radno mjesto rednog broja 28. Stručni suradnik 2 za odnose s javnošću, te se
umjesto istog ustrojava novo radno mjesto pod istim rednim brojem i glasi:

„28. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Kategorija: II
Potkategorija: viši stručni suradnik
Razina: -
Klasifikacijski rang: 6.
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice: Kabinet Gradonačelnika – Služba za odnose s javnošću i 
protokol
Broj izvršitelja: 1
Opis poslova radnog mjesta:

- pravodobno priprema i izrađuje odgovore na upite, zahtjeve, pritužbe i primjedbe građana 
upućene Gradonačelniku u svezi rada upravnih tijela Grada, komunalnih i trgovačkih 
društava te ustanova u vlasništvu Grada, pristigle poštom i elektronskim, putem kao i putem 
raznih servisa i portala Grada Rijeke,

- koordinira, prati i arhivira korespondenciju Gradonačelnika u aplikaciji e – pisarnice, kao i u 
internim evidencijama,

- priprema prijedloge odgovora na upite prema Zakonu o pravu na pristup informacijama i 
Zakona o zaštiti osobnih podataka,

- samostalno izrađuje prigodne i druge jednostavnije dopise gradonačelnika,
- sudjeluje u koordinaciji protokolarnih obveza,
- sudjeluje u pripremi prijema građana koji se obraćaju Kabinetu gradonačelnika,
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Gradonačelnik, pročelnik i voditelj Službe.

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

Opis razine standardnih mjerila:
Složenost poslova:  Stupanj složenosti koji uključuje stalne složenije stručne poslove.
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 stručne komunikacije koji 
uključuje kontakte unutar upravnoga tijela, a povremeno i izvan upravnoga tijela, u prikupljanju ili 
razmjeni 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 7.

Kod radnog mjesta rednog broja 29. Viši stručni suradnik 2 za odnose s javnošću, mijenja 
se naziv radnog mjesta i glasi: "Viši stručni suradnik 1 informator“.

Članak 8.

Kod radnog mjesta rednog broja 33. Referent 3 za odnose s javnošću, mijenja se naziv 
radnog mjesta i glasi: "Referent 1 za odnose s javnošću“. 

Članak 9.

Ukida se radno mjesto rednog broja  44. Viši stručni suradnik 1 za projekte Urbane 
aglomeracije Rijeka, te se umjesto istog ustrojava novo radno mjesto pod istim rednim brojem i 
glasi:
„44. SAVJETNIK 2 ZA PROJEKTE URBANE AGLOMERACIJE RIJEKA
Kategorija: II
Potkategorija: savjetnik
Razina: -
Klasifikacijski rang: 5.
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice: Služba za koordinaciju poslova Urbane aglomeracije Rijeka
Broj izvršitelja: 1
Opis poslova radnog mjesta:

- organizira, savjetuje i koordinira rad radnih timova Urbane aglomeracije Rijeka,
- prikuplja podatke te izrađuje izvješća za potrebe radnih timova,
- sudjeluje u koordinaciji pripreme projekata članica urbane aglomeracije putem radnih timova,
- prati natječaje EU, praksu pripreme i realizacije projekata Urbane aglomeracije Rijeka te 

dostupnost i mogućnosti fondova EU, 
- sudjeluje u pripremi izvješća o pripremljenosti i provedbi projekata članica urbane 

aglomeracije za potrebe Direkcije za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU), 
- sudjeluje u izradi materijala za tijela urbane aglomeracije, sudjeluje u izradi godišnjeg 

izvješća i drugih akata tijela urbane aglomeracije,
- za potrebe provedbe programa i projekata Urbane aglomeracije Rijeka surađuje s jedinicama 

lokalne samouprave, ustanovama, državnim tijelima, regionalnim razvojnim agencijama i 
poduzetnicima.

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

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, 
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- znanje engleskog jezika,
- poznavanje rada na računalu,
- položen državni stručni ispit.

Opis razine standardnih mjerila:
Složenost poslova:  Stupanj složenosti koji uključuje rješavanje složenih stručnih poslova, te 
rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika.
Samostalnost u radu: Stupanj samostalnosti koji uključuje češći nadzor te opće i specifične upute 
rukovodećeg službenika.
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: Stupanj stručne komunikacije koji 
uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga 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 postupaka i 
metoda rada.“

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. ožujka 2018. godine.
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