
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 Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, dana 12. 
lipnja 2018. godine, donio je  
 

P R A V I L N I K 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu  

Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom 
 

Članak 1. 
 

U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom,  članak 
10. briše se. 

Članak 2. 
 

U članku 16. stavku 3. riječi: „kandidat koji se prima u službu“ zamjenjuju se riječima: „Grad 
Rijeka“. 

Članak 3. 
Članak 30.  mijenja se i glasi: 

 „Lake povrede službene dužnosti su: 
- učestalo zakašnjavanje na posao ili raniji odlazak s posla, 
- napuštanje radnih prostorija tijekom radnog vremena bez odobrenja ili opravdanog razloga, 
- neuredno čuvanje spisa, podataka ili druge povjerene dokumentacije, 
- neopravdan izostanak s posla jedan dan, 
- neobavješćivanje nadređenog službenika o spriječenosti dolaska na rad u roku 24 sata bez 
opravdanog razloga, 
- nepoštivanje naputka gradonačelnika, 
- nepoštivanje Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke,  
- lake povrede koje su kao takve propisane drugim općim aktima Grada Rijeke.“ 
 

Članak 4. 
 

U Popisu radnih mjesta Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, koji čini 
sastavni dio Pravilnika, kod radnog mjesta rednog broja 1. Pročelnik Odjela gradske uprave za 
gospodarenje imovinom, u opisu poslova radnog mjesta, točka 6. briše se. 

Dosadašnje točke 7. i 8. postaju točke 6. i 7.  
 
Kod radnog mjesta rednog broja 2. Viši savjetnik za ekonomske poslove i planiranje,  u 

opisu poslova radnog mjesta, točke 5. i 8. brišu se.  
Dosadašnje točke 6., 7. i 9. postaju točke 5., 6. i 7.  
U opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, točke 3. i 6. brišu se. 
Dosadašnje točke 4. i 5. postaju točke 3. i 4.  
 
Kod radnog mjesta rednog broja 3. Viši savjetnik za pravne poslove i javnu nabavu mijenja 

se naziv radnog mjesta i glasi:“ Viši savjetnik za pravne poslove“. 
Opis poslova radnog mjesta mijenja se i glasi: 

„- savjetuje pročelnika i ostale službenike Odjela u svim pravnim i imovinskim pitanjima iz područja 
rada Odjela te pitanjima učinkovitog i racionalnog gospodarenja objektima javne, poslovne i 
stambene namjene, 
-  odgovara za pravilnu i pravovremenu primjenu propisa, akata, odluka, naputaka te postupaka i 
metoda iz područja rada Odjela, 
- koordinira uspostavu, provedbu, poštivanje i procjenu funkcioniranja svih procedura iz 
nadležnosti Odjela, 
- vodi projekte i sudjeluje u vođenju projekata iz područja rada Odjela, 
- samostalno izrađuje i sudjeluje u izradi strategija, programa i akata iz područja rada Odjela, 
- samostalno izrađuje i sudjeluje u izradi materijala za Gradonačelnika te izrađuje i sudjeluje u 
izradi odgovora na upite građana i drugih pravnih subjekata, 
- zastupa Grad u sudskim i upravnim postupcima iz djelokruga svog rada, 
- sudjeluje u izradi prijedloga proračuna i financijskih planova Odjela, 
- prati stručnu literaturu te pohađa edukacije iz područja svog rada, 



- obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik Odjela.“ 
U opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, točke 3. i 6. brišu se. 
Dosadašnje točke 4. i 5. postaju točke 3. i 4.  
 
Radno mjesto rednog broja 4. Viši savjetnik za energetsku učinkovitost i tehničke poslove 

briše se, te se umjesto istog ustrojava novo radno mjesto pod istim rednim brojem i glasi: 
„4. Viši savjetnik za poslove gradnje i održavanja 
Kategorija: II 
Potkategorija: viši savjetnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 4. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  - 
Broj izvršitelja: 1 
Opis poslova radnog mjesta: 

- savjetuje pročelnika Odjela u svim pitanjima iz domene graditeljstva, urbanizma, 
zgradarstva, energetike, obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti iz 
područja rada Odjela te pitanjima učinkovitog i racionalnog gospodarenja objektima javne, 
poslovne i stambene namjene, 

- koordinira izradu plana kapitalnih ulaganja te tekućeg i investicijskog održavanja objekata 
javne, poslovne i stambene namjene u suradnji s drugim upravnim tijelima i ustanovama 
Grada te Direkcijama u Odjelu, 

- odgovara za pravilnu i pravovremenu primjenu propisa, akata, odluka, naputaka te 
postupaka i metoda iz područja rada Odjela na način da prati propise i praksu iz područja 
svoje struke kao i propise, akte, naputke te postupke i metode iz područja rada Odjela te 
savjetuje pročelnika i službenike u Odjelu o njihovoj provedbi i primjeni, 

- vodi projekte i sudjeluje u vođenju projekata iz područja rada Odjela, 
- samostalno izrađuje i sudjeluje u izradi strategija, programa i akata iz područja rada Odjela, 
- samostalno izrađuje i sudjeluje u izradi materijala za Gradonačelnika, 
- samostalno izrađuje i sudjeluje u izradi odgovora na upite građana, ustanova, udruga i 

drugih institucija, 
- sudjeluje u izradi prijedloga proračuna i financijskih planova Odjela, 
- sudjeluje u osmišljavanju i provođenju zajedničkih procesa i projekata Grada, 
- prati stručnu literaturu te pohađa edukacije iz područja svog rada, 
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik Odjela. 

Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 
- magistar struke ili stručni specijalist građevinske struke, 
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
- poznavanje rada na računalu, 
- položen vozački ispit za B kategoriju, 
- položen državni stručni ispit. 

Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: Visoka složenost poslova vezanih za izradu planova gradnje, redovnog i 
investicijskog održavanja te sudjelovanje u izradi strategije gospodarenja imovinom u nadležnosti 
Odjela, davanje savjeta i mišljenja pročelniku Odjela i službenicima u Odjelu, rješavanje 
najsloženijih pitanja iz djelokruga rada Odjela, značajni osobni doprinos koji uključuje kreativnost i 
visoku stručnost radi traženja rješenja u implementaciji propisa, novih rješenja i radnih metoda. 
Visoki stupanj osobnog doprinosa i kreativnosti pri obavljanju poslova. Obiman opseg poslova 
radnog mjesta. 
Samostalnost u radu: Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni 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 upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene 
informacija. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Odgovoran za zakonitost svoga rada i 
postupanja. Rad koji obavlja u bitnome utječe na zakonitost u donošenju odluka koje donosi 
pročelnik Odjela te ih predlaže Gradonačelniku. Odgovara za sredstva koja su mu povjerena za 
obavljanje poslova (računalo, uredski materijal i pribor).“ 

 



Kod radnog mjesta rednog broja 5. Administrativni tajnik,  u opisu poslova radnog mjesta, 
točke 7. i 8. brišu se.  

Dosadašnja točka 9. postaje točka 7.  
 
Kod radnog mjesta rednog broja 7. Voditelj – ravnatelj 1 Direkcije za upravljanje objektima 

stambene namjene,  u opisu poslova radnog mjesta, točke 8. i 9. mijenjaju se i glase: 
„-sudjeluje u pripremi tehničkog dijela dokumentacije o nabavi  te dostavi iste nadležnom Odjelu 
gradske uprave za javnu nabavu radi provođenja postupka, 
- sudjeluje u osmišljavanju i provođenju zajedničkih procesa i projekata Grada,“. 

 
Kod radnog mjesta rednog broja 8. Savjetnik 1 za pravne poslove, u opisu poslova radnog 

mjesta, točka 12. briše se. 
Dosadašnja točka 13. postaje točka 12.  
U opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, točka 3. briše se. 
Dosadašnje točke 4. i 5. postaju točke 3. i 4.  
 
Kod radnog mjesta rednog broja 9. Savjetnik 2 za ekonomske poslove, u opisu poslova 

radnog mjesta, točka 12. mijenja se i glasi: 
„- provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena vrijednost  
bez PDV-a manja od 20.000,00 kuna,“. 

 
Kod radnog mjesta rednog broja 10. Savjetnik 2 za poslove najma i poslove prodaje 

stanova po stanarskom pravu, u opisu poslova radnog mjesta, točka 18. briše se. 
Dosadašnja točka 19. postaje točka 18.  
 
Kod radnog mjesta rednog broja 11. Viši stručni suradnik 1 za poslove upravljanja 

nekretninama, u opisu poslova radnog mjesta, točka 11. briše se. 
Dosadašnja točka 12. postaje točka 11.  
 
Kod radnog mjesta rednog broja 12. Viši stručni suradnik 1 za evidenciju i primopredaju 

prostora, u opisu poslova radnog mjesta, točka 12. briše se. 
Dosadašnja točka 13. postaje točka 12. 
 
Kod radnog mjesta rednog broja 13. Stručni suradnik 2 za poslove baza podataka i 

informiranje, u opisu poslova radnog mjesta, točka 10. briše se. 
Dosadašnja točka 11. postaje točka 10. 
U opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, točka 3. briše se. 
Dosadašnje točke 4., 5. i 6. postaju točke 3., 4. i 5.  
 
Kod radnog mjesta rednog broja 15. Referent 1 za evidenciju, smanjuje se broj izvršitelja sa 

5 na 4 izvršitelja. 
U točki 9. opisa poslova radnog mjesta riječi: „te po potrebi sudjeluje u radu Agencije za 

društveno poticanu stanogradnju Grada“  brišu se. 
 
Kod radnog mjesta rednog broja 16. Voditelj – ravnatelj 1 Direkcije za upravljanje objektima 

poslovne i javne namjene, u opisu poslova radnog mjesta, točka 11. mijenja se i glasi: 
„- sudjeluje u pripremi tehničkog dijela dokumentacije o nabavi  te dostavi iste nadležnom Odjelu 
gradske uprave za javnu nabavu radi provođenja postupka,“. 

Točka 13. mijenja se i glasi: 
„- sudjeluje u radu Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih 
prostora,“. 

Iza točke 13. dodaje se nova točka 14. i glasi: 
„- obavlja poslove u svezi izdavanja suglasnosti Grada kao vlasnika poslovnih prostora radi  
rekonstrukcije poslovnih prostora,“. 
 

Dosadašnje točke 14. i 15. postaju točke 15. i 16.  
U opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, točka 4. briše se. 
Dosadašnje točke 5. i 6. postaju točke 4. i 5.  
 



Kod radnog mjesta rednog broja 18. Savjetnik 2 za ekonomske poslove, u opisu poslova 
radnog mjesta, točka 6. mijenja se i glasi: 
„- refakturira režijske troškove nastale korištenjem poslovnih prostora u zakupu,“. 

Točka 11. briše se. 
Dosadašnja točka 12. postaje točka 11.  
 
Kod radnog mjesta rednog broja 19. Savjetnik 2 za poslove zakupa i pravne poslove, u 

opisu poslova radnog mjesta, točke 8. i 12. brišu se.  
Dosadašnje točke 9., 10., 11. i 13. postaju točke 8., 9., 10. i 11.  
 
Kod radnog mjesta rednog broja 20. Savjetnik 2 za poslove naplate potraživanja, u opisu 

poslova radnog mjesta, točke 1., 2., 10., 12. i 14. brišu se.  
Dosadašnje točke 3. do 9., 11., 13., 15. i 16. postaju točke 1. do 11.  
 
Kod radnog mjesta rednog broja 21. Viši stručni suradnik 1 za poslove zakupa, u opisu 

poslova radnog mjesta, točka 15. briše se.  
Dosadašnja točka 16. postaje točka 15.  
 
Kod radnog mjesta rednog broja 22. Viši referent za evidenciju i korištenje prostora,  opisu 

poslova radnog mjesta mijenja se i glasi: 
„- sudjeluje u pripremi dokumentacije za objavu javnog natječaja za davanje u zakup ili korištenje 
objekata poslovne ili javne namjene i provodi licitaciju, 
-  sudjeluje u izradi ugovora o zakupu i dodataka ugovora o zakupu te čuva dokumentaciju svih 
poslovnih prostora u arhivi direkcije, 
- priprema ponude za sklapanje novog Ugovora o zakupu, 
- izrađuje informacije o provedenom natječaju, 
- priprema i arhivira dokumentaciju te vrši  unos podataka u evidenciju u elektroničkom obliku, 
- vodi matične evidencije svih poslovnih prostora i objekata javne namjene i dostavlja sve potrebne 
podatke o promjenama zakupnika/korisnika (nadležnim upravnim tijelima unutar Grada i Poreznoj 
upravi), 
- kontrolira suštinsku i formalnu ispravnost računa unutar svog opsega posla, 
- provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena vrijednost  
bez PDV-a manja od 20.000,00 kuna, 
- samostalno izrađuje i sudjeluje u izradi odgovora na upite zakupnika, građana i drugih pravnih 
subjekata te prima stranke,  
- obavlja  i druge poslove koje mu povjeri pročelnik Odjela i voditelj - ravnatelj Direkcije“. 
 

Kod radnog mjesta rednog broja 23. Referent 1 za evidenciju i primopredaju prostora, u 
opisu poslova radnog mjesta, točka 8. briše se.  

Dosadašnja točka 9. postaje točka 8.  
 
Kod radnog mjesta rednog broja 24. Voditelj – ravnatelj 1 Direkcije za pravne i imovinske 

poslove, u točki 8. opisa poslova radnog mjesta riječi: „sudjeluje u pripremi i provođenju postupaka 
javne nabave te“ brišu se. 

Točka 9. mijenja se i glasi: 
„- sudjeluje u pripremi tehničkog dijela dokumentacije o nabavi  te dostavi iste nadležnom Odjelu 
gradske uprave za javnu nabavu radi provođenja postupka,“. 

U opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, točka 6. briše se. 
 

Kod radnog mjesta rednog broja 25. Viši savjetnik – koordinator 2 za imovinske i pravne 
poslove, u točki 11. opisa poslova radnog mjesta riječi: „sudjeluje u pripremi i provođenju 
postupaka javne nabave te“ brišu se. 

Točka 12. mijenja se i glasi: 
„- provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena vrijednost  
bez PDV-a manja od 20.000,00 kuna,“. 

Radno mjesto rednog broja 26. Savjetnik 2 za tehničke poslove briše se, te se umjesto 
istog ustrojava novo radno mjesto pod istim rednim brojem i glasi: 
„26. Viši stručni suradnik 1 za poslove e-nekretnina 
Kategorija: II 



Potkategorija: viši stručni suradnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 6. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za pravne i imovinske poslove 
Broj izvršitelja: 1 
Opis poslova radnog mjesta: 

- samostalno izrađuje i sudjeluje u izradi projektnih zadataka te sudjeluje u izradi projekata 
vezano uz nekretnine u vlasništvu Grada   

- prikuplja, evidentira i sistematizira podatke o vrijednosti nekretnina i unosi ih na 
odgovarajuće podloge (eNekretnine) te pritom geopozicionira sklopljene ugovore u suradnji 
s ostalim službenicima na poslovima eNekretnina 

- priprema i unosi podatke te vodi zbirku kupoprodajnih cijena u eNekretninama 
- ažurira plan približnih vrijednosti u eNekretninama 
- evaluira podatke te izvodi i ažurira druge podatke nužne za procjenu vrijednosti nekretnina 
- priprema pregled približnih vrijednosti i periodična i godišnja izvješća o tržištu nekretnina 
- izdaje izvatke iz zbirke kupoprodajnih cijena iz eNekretnina za potrebe procjenitelja i ostale 

ovlaštene osobe 
- izdaje izvatke iz plana približnih vrijednosti iz eNekretnina 
- vodi i izlučuje zbirke isprava 
- dostavlja podatke za potrebe visokog procjeniteljskog povjerenstva 
- obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe povjerenstva 
- surađuje u poslovima vođenja registra nekretnina kojima upravlja i raspolaže Odjel 
- samostalno izrađuje i sudjeluje u izradi strategija, programa i akata iz područja rada Odjela 
- samostalno izrađuje i sudjeluje u izradi materijala za Gradonačelnika te samostalno 

izrađuje i sudjeluje u izradi odgovora na upite građana i drugih pravnih subjekata te po 
potrebi prima stranke 

- sudjeluje u izradi prijedloga proračuna i financijskih planova Odjela 
- sudjeluje u osmišljavanju i provođenju zajedničkih procesa i projekata Grada  
- prati stručnu literaturu te pohađa edukacije iz područja svog rada 
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik Odjela i voditelj-ravnatelj Direkcije 

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

Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: Složenost poslova uključuje složenije poslove unutar Direkcije te rješavanje 
problema uz upute i nadzor neposrednog rukovoditelja. 
Samostalnost u radu: Obavljanje zadataka uz redoviti nadzor i upute neposrednog rukovoditelja.  
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: Stalna komunikacija sa 
službenicima unutar Odjela i ostalih upravnih tijela, telefonom, e-mailom i pisanim putem) kao i sa 
strankama (neposredno, telefonom i pisanim putem). 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Odgovornost za zakonitost u radu i 
postupanje te za povjerena sredstva za obavljanje poslova (računalo, uredski namještaj i pribor).“. 
 

Kod radnog mjesta rednog broja 27. Savjetnik 1 za pravne i imovinske poslove, u opisu 
poslova radnog mjesta, točka 9. mijenja se i glasi: 
„- provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena vrijednost  
bez PDV-a manja od 20.000,00 kuna,“. 

Točka 10. briše se. 
Dosadašnja točka 11. postaje točka 10.  

 
Kod radnog mjesta rednog broja 28. Viši stručni suradnik 1 za pravne i imovinske poslove, 

u opisu poslova radnog mjesta, točka 8. mijenja se i glasi: 
„- provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena vrijednost  
bez PDV-a manja od 20.000,00 kuna,“. 

Točka 9. briše se. 



Dosadašnja točka 10. postaje točka 9.  
U opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, točka 4. briše se. 
Dosadašnja točka 5. postaje točka 4. 

 
Radno mjesto rednog broja 29. Viši stručni suradnik 1 za ekonomske poslove briše se, te 

se umjesto istog ustrojava novo radno mjesto pod istim rednim brojem i glasi: 
„29. Savjetnik 2 za ekonomske poslove 
Kategorija: II 
Potkategorija: savjetnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 5. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za pravne i imovinske poslove 
Broj izvršitelja: 1 
Opis poslova radnog mjesta: 

- priprema i izrađuje planove javne nabave za potrebe Odjela, sudjeluje u izradi financijskih 
planova i programa na razini Odjela, prati njihovu realizaciju te sudjeluje u izradi mjesečnih, 
polugodišnjih i godišnjih financijskih izvješća o ostvarenju istih, 

- samostalno priprema i provodi postupke upisa imovine u poslovne knjige grada, predlaže 
unutarnje procedure i pravila, koordinira aktivnosti službenika u Odjelu koji se odnose na 
upis imovine u poslovne knjige, izrađuje analizu upisane imovine kojom upravlja Odjel, 

- provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena 
vrijednost  bez PDV-a manja od 20.000,00 kuna, 

- dostavlja financijske izvještaje na razini Odjela, 
- vrši unos podataka iz sklopljenih ugovora Odjela u aplikaciju, 
- vrši ovjeru ulaznih računa u aplikaciji te kontrolira suštinsku i formalnu ispravnost računa na 

razini Odjela, 
- izrađuje interne naloge za plaćanje, 
- vodi postupak naplate naknade za koncesije, 
- surađuje u poslovima vođenja registra nekretnina kojima upravlja i raspolaže Odjel, 
-   obavlja poslove iz domene e-nekretnina, 
- samostalno izrađuje i sudjeluje u izradi materijala za Gradonačelnika te samostalno 

izrađuje i sudjeluje u izradi odgovora na upite građana i drugih pravnih subjekata te po 
potrebi prima stranke, 

-    sudjeluje u izradi prijedloga proračuna i financijskih planova Odjela, 
- prati stručnu literaturu te pohađa edukacije iz područja svog rada, 
- obavlja  i druge poslove koje mu povjeri pročelnik Odjela i voditelj - ravnatelj Direkcije.  

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

Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: Složenost poslova i zadataka uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga 
Odjela, samostalnost u rješavanju predmeta te rješavanje problema uz upute i nadzor 
neposrednog rukovoditelja. 
Samostalnost u radu: Visok stupanj samostalnosti u obavljanju poslova koje izvršava u skladu s 
općim i posebnim aktima uz povremeni nadzor te opće i specifične upute neposrednog 
rukovoditelja. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: Stručna komunikacija uključuje 
kontakte unutar i izvan Odjela,  prikupljanja i razmjene informacija, kao i kontakte sa strankama i 
izvođačima radova (neposredno, telefonom, e-mailom i pisanim putem). 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Odgovara za zakonitost u radu i postupanje 
te za  povjerena sredstva za obavljanje poslova (računalo, pribor za obavljanje poslova i uredski 
namještaj).“. 
 

Kod radnog mjesta rednog broja 30. Viši stručni suradnik 1 za tehničke poslove, u opisu 
poslova radnog mjesta, točka 12. briše se. 

Dosadašnje točke 13. i 14. postaju točke 12. i 13.  
 



Kod radnog mjesta rednog broja 31. Viši stručni suradnik 2 za imovinske i pravne poslove, 
u opisu poslova radnog mjesta, točka 6. mijenja se i glasi: 
 „- provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena vrijednost  
bez PDV-a manja od 20.000,00 kuna,“. 

Točka 10. briše se. 
Dosadašnja točka 11. postaje točka 10.  

 
Kod radnog mjesta rednog broja 33. Voditelj – ravnatelj 1 Direkcije za gradnju i održavanje 

javne, poslovne i stambene namjene, u točki 8. opisa poslova radnog mjesta riječi: „sudjeluje u 
pripremi i provođenju postupaka javne nabave te“ brišu se. 

Točka 9. mijenja se i glasi: 
„- sudjeluje u pripremi tehničkog dijela dokumentacije o nabavi  te dostavi iste nadležnom Odjelu 
gradske uprave za javnu nabavu radi provođenja postupka,“. 

 
Kod radnog mjesta rednog broja 34. Savjetnik 1 za poslove gradnje i održavanja objekata, 

u opisu poslova radnog mjesta, točke 11. i 12. mijenjaju se i glase: 
„- priprema tehnički dio dokumentacije o nabavi  te dostavlja istu nadležnom Odjelu gradske 
uprave za javnu nabavu radi provođenja postupka, 
- provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena vrijednost  
bez PDV-a manja od 20.000,00 kuna,“. 

U opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, točka 6. briše se. 
 
Kod radnog mjesta rednog broja 35. Savjetnik 2 za poslove gradnje i održavanja objekata, 

u opisu poslova radnog mjesta, točke 10. i 11. mijenjaju se i glase: 
„- priprema tehnički dio dokumentacije o nabavi  te dostavlja istu nadležnom Odjelu gradske 
uprave za javnu nabavu radi provođenja postupka, 
- provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena vrijednost  
bez PDV-a manja od 20.000,00 kuna,“. 

U opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, točka 6. briše se. 
 
Kod radnog mjesta rednog broja 36. Viši stručni suradnik 1 za poslove održavanja objekata, 

u opisu poslova radnog mjesta, točka 2. mijenja se i glasi: 
„- organizira potrebne radove sa ugovornim izvođačima, kontrolira radove, obračunava radove i 
ovjerava gradilišnu dokumentaciju te zaprima zahtjeve korisnika objekata (javne, poslovne i 
stambene namjene), analizira iste, organizira i obavlja očevide te utvrđuje uzrok i posljedice 
problema, pokreće postupak na otklanjanju problema, obavještava i traži postupanje od nadležnih 
tijela ili upravitelja zgrada te sudjeluje u pripremi tehničkog dijela dokumentacije nužne za 
provođenje postupka izbora izvođača radova, projektanata i nadzora radova,“. 

Točke 9. i 10. mijenjaju se i glase: 
„- priprema tehnički dio dokumentacije o nabavi  te dostavlja istu nadležnom Odjelu gradske 
uprave za javnu nabavu radi provođenja postupka, 
- provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena vrijednost  
bez PDV-a manja od 20.000,00 kuna,“. 

U opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, točka 6. briše se. 
Opis razine standardnih mjerila mijenja se i glasi: 

„Složenost poslova: Stupanj složenosti zadataka i postupaka uključuje suradnju i koordinaciju 
sudionika u gradnji i upravljanja zgradama posebice u primjeni važećih propisa u navedenim 
poslovima, usmjeravanju rada, davanju rješenja i rješavanju problema iz domene upravljanja uz 
upute i nadzor neposrednih rukovoditelja, izrada i praćenje izvršavanja planova i drugih akata u 
svrhu ostvarivanja postavljenih  ciljeva i planskih smjernica Odjela.   
Samostalnost u radu: Stupanj samostalnosti uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute 
nadređenog službenika. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: Stalna komunikacija ( usmena i 
pismena) sa upraviteljima i suvlasnicima zgrada  te ostalim građanima i pravnim osobama u 
rješavanju prava, obveza i odgovornosti iz područja upravljanja i održavanja zgrada. Komunikacija 
( usmena i pismena) sa službenicima drugih odjela, tijela državne uprave, komunalnih i trgovačkih  
društava, predstavnicima  suvlasnika zgrada, izvođačima radova i sl. u poslovima upravljanja i 
održavanja zgrada i ostalim pitanjima. 
 



 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Službenik je odgovoran za zakonitost svoga 
rada i postupanja te za pravovremenost postupanja u poslovima sa određenim stupnjem hitnosti. U 
obavljanju poslova službenik je odgovoran za racionalno i namjensko trošenje sredstava 
proračuna. Odgovaran je za sredstva koja su mu povjerena za obavljanje poslova ( računalo, 
uredski namještaj i pribor, službeni telefon). Rad službenika utječe na racionalno upravljanje 
imovinom Grada i proračunskih sredstava.“. 
 

Kod radnog mjesta rednog broja 37. Viši stručni suradnik 1 za ekonomske poslove, točke 7. 
i 8. mijenjaju se i glase: 
„- izrađuje planove nabave i izvješća vezano za isto, 
- provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena vrijednost  
bez PDV-a manja od 20.000,00 kuna,“. 

U opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, točka 5. briše se. 
 
Kod radnog mjesta rednog broja 38. Viši stručni suradnik 2 za poslove održavanja objekata, 

u opisu poslova radnog mjesta točka 3. mijenja se i glasi: 
„- organizira potrebne radove sa ugovornim izvođačima, kontrolira radove, obračunava radove i 
ovjerava gradilišnu dokumentaciju te zaprima zahtjeve korisnika objekata (javne, poslovne i 
stambene namjene)  analizira iste, organizira i obavlja očevide te utvrđuje uzrok i posljedice 
problema, pokreće postupak na otklanjanju problema, obavještava i traži postupanje od nadležnih 
tijela ili upravitelja zgrada te sudjeluje u pripremi tehničkog dijela dokumentacije nužne za 
provođenje postupka izbora izvođača radova, projektanata i nadzora radova,“. 

Točke 10. i 11. mijenjaju se i glase: 
„- priprema tehnički dio dokumentacije o nabavi  te dostavlja istu nadležnom Odjelu gradske 
uprave za javnu nabavu radi provođenja postupka, 
- provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena vrijednost  
bez PDV-a manja od 20.000,00 kuna,“. 

U opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, točka 6. briše se. 
 

Članak 5. 
 
 Ovaj  Pravilnik stupa na snagu 1. srpnja 2018. 
 
 
KLASA: 023-01/18-04/89-24 
URBROJ: 2170/01-15-00-18-1 
Rijeka, 12. lipnja 2018. 
 
 
          GRADONAČELNIK 

                 
                                                                              
 

                                mr.sc. Vojko OBERSNEL 
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O b r a z l o ž e nj e 

 
Predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela  gradske 

uprave za gospodarenje imovinom, predlaže se brisanje članaka 10. i 11. kojima su propisani 
rokovi za polaganje  ispita odnosno stjecanje certifikata u području javne nabave budući 
poslovi javne nabave sukladno Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke („Službene 
novine Grada Rijeke“ broj 6/18) prelaze u djelokrug novoustrojenog Odjela gradske uprave 
za javnu nabavu, slijedom čega ispit odnosno certifikat iz javne nabave više neće biti uvjet za 
raspored na radna mjesta u okviru Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom.  
Također se predlaže izmijeniti stavak 3. članka 16. kojim je određeno da troškove uvjerenja o 
zdravstvenoj sposobnosti snosi kandidat koji se prima u službu budući sukladno pozitivnim 
propisima troškove zdravstvenog pregleda snosi poslodavac odnosno Grad Rijeka.  Nadalje, 
predlaže se izmijeniti članak 30. te podrobnije odrediti lake povrede službene dužnosti. 

Ostali dio predloženih izmjena i dopuna odnosi se na Popis radnih mjesta, koji čini 
sastavni dio Pravilnika. U Popisu radnih mjesta, u okviru Direkcije za upravljanje objektima 
stambene namjene, predlaže se kod radnog mjesta Referent 1 za evidenciju (koef. 1,31) 
smanjiti broj izvršitelja sa 5 na 4 izvršitelja.  U okviru  Direkcije za pravne i imovinske poslove 
predlaže se ukinuti radna mjesta: Savjetnik 2 za tehničke poslove (sistematizirano sa jednim 
izvršiteljem, koef. 2,02) i Viši stručni suradnik 1 za ekonomske poslove (sistematizirano sa 
jednim izvršiteljem, koef. 1,63). Umjesto ukinutih radnih mjesta, predlaže se ustrojiti nova 
radna mjesta: Viši stručni suradnik 1 za poslove eNekretnina (sa jednim izvršiteljem, koef. 
1,63) i Savjetnik 2 za ekonomske poslove (sa jednim izvršiteljem, koef. 1,87). 

Nadalje, predlaže se izmjena opisa poslova većine radnih mjesta, prvenstveno u 
dijelu koji se odnosi na poslove javne nabave s obzirom da poslovi nabave sukladno Odluci o 
ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 6/18) prelaze u 
djelokrug novoustrojenog Odjela gradske uprave za javnu nabavu, dok unutar Odjela ostaje 
isključivo provođenje nabava čija je pojedinačna procijenjena vrijednost bez PDV-a manja od 
20.000,00 kuna, te dijelom i zbog usklađenja opisa poslova sa stvarnim stanjem.   

 
Navedenim Prijedlogom ne mijenja se broj radnih mjesta (ostaje 38 radnih mjesta), 

ali se broj izvršitelja smanjuje za jednog izvršitelja (sa 57 na 56 izvršitelja), a ukupan zbroj 
koeficijenata za sistematizirana radna mjesta smanjuje se za koeficijent 1,31 (sa 102,99 na 
101,68). 

 
Predlaže se da Pravilnik stupi na snagu 1. srpnja 2018. 
 
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 gospodarenje imovinom, u predloženom tekstu. 
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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 Odjela gradske uprave za 
gospodarenje imovinom, dana _____________  2018., donio je  

 
P R A V I L N I K 

 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu  

Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom 
 

 
Članak 1. 

 
U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom,  

članak 10. briše se. 
Članak 2. 

 
U članku 16. stavku 3. riječi: „kandidat koji se prima u službu“ zamjenjuju se riječima: 

„Grad Rijeka“. 
Članak 3. 

Članak 30.  mijenja se i glasi: 
           „Lake povrede službene dužnosti su: 
- učestalo zakašnjavanje na posao ili raniji odlazak s posla, 
- napuštanje radnih prostorija tijekom radnog vremena bez odobrenja ili opravdanog razloga, 
- neuredno čuvanje spisa, podataka ili druge povjerene dokumentacije, 
- neopravdan izostanak s posla jedan dan, 
- neobavješćivanje nadređenog službenika o spriječenosti dolaska na rad u roku 24 sata bez 
opravdanog razloga, 
- nepoštivanje naputka gradonačelnika, 
- nepoštivanje Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke,  
- lake povrede koje su kao takve propisane drugim općim aktima Grada Rijeke.“ 
 

                                                             Članak 4. 
 
U Popisu radnih mjesta Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, koji čini 

sastavni dio Pravilnika, kod radnog mjesta rednog broja 1. Pročelnik Odjela gradske 
uprave za gospodarenje imovinom, u opisu poslova radnog mjesta, točka 6. briše se. 

Dosadašnje točke 7. i 8. postaju točke 6. i 7.  
 
Kod radnog mjesta rednog broja 2. Viši savjetnik za ekonomske poslove i 

planiranje,  u opisu poslova radnog mjesta, točke 5. i 8. brišu se.  
Dosadašnje točke 6., 7. i 9. postaju točke 5., 6. i 7.  
U opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, točke 3. i 6. brišu se. 
Dosadašnje točke 4. i 5. postaju točke 3. i 4.  
 
Kod radnog mjesta rednog broja 3. Viši savjetnik za pravne poslove i javnu 

nabavu mijenja se naziv radnog mjesta i glasi:“ Viši savjetnik za pravne poslove“. 
Opis poslova radnog mjesta mijenja se i glasi: 

„- savjetuje pročelnika i ostale službenike Odjela u svim pravnim i imovinskim pitanjima iz 
područja rada Odjela te pitanjima učinkovitog i racionalnog gospodarenja objektima javne, 
poslovne i stambene namjene, 
-  odgovara za pravilnu i pravovremenu primjenu propisa, akata, odluka, naputaka te 
postupaka i metoda iz područja rada Odjela, 
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- koordinira uspostavu, provedbu, poštivanje i procjenu funkcioniranja svih procedura iz 
nadležnosti Odjela, 
- vodi projekte i sudjeluje u vođenju projekata iz područja rada Odjela, 
- samostalno izrađuje i sudjeluje u izradi strategija, programa i akata iz područja rada Odjela, 
- samostalno izrađuje i sudjeluje u izradi materijala za Gradonačelnika te izrađuje i sudjeluje 
u izradi odgovora na upite građana i drugih pravnih subjekata, 
- zastupa Grad u sudskim i upravnim postupcima iz djelokruga svog rada, 
- sudjeluje u izradi prijedloga proračuna i financijskih planova Odjela, 
- prati stručnu literaturu te pohađa edukacije iz područja svog rada, 
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik Odjela.“ 

U opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, točke 3. i 6. brišu se. 
Dosadašnje točke 4. i 5. postaju točke 3. i 4.  
 
Radno mjesto rednog broja 4. Viši savjetnik za energetsku učinkovitost i tehničke 

poslove briše se, te se umjesto istog ustrojava novo radno mjesto pod istim rednim brojem i 
glasi: 
„4. Viši savjetnik za poslove gradnje i održavanja 
Kategorija: II 
Potkategorija: viši savjetnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 4. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  - 
Broj izvršitelja: 1 
Opis poslova radnog mjesta: 

- savjetuje pročelnika Odjela u svim pitanjima iz domene graditeljstva, urbanizma, 
zgradarstva, energetike, obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti iz 
područja rada Odjela te pitanjima učinkovitog i racionalnog gospodarenja objektima 
javne, poslovne i stambene namjene, 

- koordinira izradu plana kapitalnih ulaganja te tekućeg i investicijskog održavanja 
objekata javne, poslovne i stambene namjene u suradnji s drugim upravnim tijelima i 
ustanovama Grada te Direkcijama u Odjelu, 

- odgovara za pravilnu i pravovremenu primjenu propisa, akata, odluka, naputaka te 
postupaka i metoda iz područja rada Odjela na način da prati propise i praksu iz 
područja svoje struke kao i propise, akte, naputke te postupke i metode iz područja 
rada Odjela te savjetuje pročelnika i službenike u Odjelu o njihovoj provedbi i 
primjeni, 

- vodi projekte i sudjeluje u vođenju projekata iz područja rada Odjela, 
- samostalno izrađuje i sudjeluje u izradi strategija, programa i akata iz područja rada 

Odjela, 
- samostalno izrađuje i sudjeluje u izradi materijala za Gradonačelnika, 
- samostalno izrađuje i sudjeluje u izradi odgovora na upite građana, ustanova, udruga 

i drugih institucija, 
- sudjeluje u izradi prijedloga proračuna i financijskih planova Odjela, 
- sudjeluje u osmišljavanju i provođenju zajedničkih procesa i projekata Grada, 
- prati stručnu literaturu te pohađa edukacije iz područja svog rada, 
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik Odjela. 

Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 
- magistar struke ili stručni specijalist građevinske struke, 
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
- poznavanje rada na računalu, 
- položen vozački ispit za B kategoriju, 
- položen državni stručni ispit. 
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Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: Visoka složenost poslova vezanih za izradu planova gradnje, redovnog i 
investicijskog održavanja te sudjelovanje u izradi strategije gospodarenja imovinom u 
nadležnosti Odjela, davanje savjeta i mišljenja pročelniku Odjela i službenicima u Odjelu, 
rješavanje najsloženijih pitanja iz djelokruga rada Odjela, značajni osobni doprinos koji 
uključuje kreativnost i visoku stručnost radi traženja rješenja u implementaciji propisa, novih 
rješenja i radnih metoda. Visoki stupanj osobnog doprinosa i kreativnosti pri obavljanju 
poslova. Obiman opseg poslova radnog mjesta. 
Samostalnost u radu: Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni 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 upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i 
razmjene informacija. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Odgovoran za zakonitost svoga rada i 
postupanja. Rad koji obavlja u bitnome utječe na zakonitost u donošenju odluka koje donosi 
pročelnik Odjela te ih predlaže Gradonačelniku. Odgovara za sredstva koja su mu povjerena 
za obavljanje poslova (računalo, uredski materijal i pribor).“ 

 
Kod radnog mjesta rednog broja 5. Administrativni tajnik,  u opisu poslova radnog 

mjesta, točke 7. i 8. brišu se.  
Dosadašnja točka 9. postaje točka 7.  
 
Kod radnog mjesta rednog broja 7. Voditelj – ravnatelj 1 Direkcije za upravljanje 

objektima stambene namjene,  u opisu poslova radnog mjesta, točke 8. i 9. mijenjaju se i 
glase: 
„-sudjeluje u pripremi tehničkog dijela dokumentacije o nabavi  te dostavi iste nadležnom 
Odjelu gradske uprave za javnu nabavu radi provođenja postupka, 
- sudjeluje u osmišljavanju i provođenju zajedničkih procesa i projekata Grada,“. 

 
Kod radnog mjesta rednog broja 8. Savjetnik 1 za pravne poslove, u opisu poslova 

radnog mjesta, točka 12. briše se. 
Dosadašnja točka 13. postaje točka 12.  
U opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, točka 3. briše se. 
Dosadašnje točke 4. i 5. postaju točke 3. i 4.  
 
Kod radnog mjesta rednog broja 9. Savjetnik 2 za ekonomske poslove, u opisu 

poslova radnog mjesta, točka 12. mijenja se i glasi: 
„- provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena 
vrijednost  bez PDV-a manja od 20.000,00 kuna,“. 

 
Kod radnog mjesta rednog broja 10. Savjetnik 2 za poslove najma i poslove 

prodaje stanova po stanarskom pravu, u opisu poslova radnog mjesta, točka 18. briše se. 
Dosadašnja točka 19. postaje točka 18.  
 
Kod radnog mjesta rednog broja 11. Viši stručni suradnik 1 za poslove upravljanja 

nekretninama, u opisu poslova radnog mjesta, točka 11. briše se. 
Dosadašnja točka 12. postaje točka 11.  
 
Kod radnog mjesta rednog broja 12. Viši stručni suradnik 1 za evidenciju i 

primopredaju prostora, u opisu poslova radnog mjesta, točka 12. briše se. 
Dosadašnja točka 13. postaje točka 12. 
 
Kod radnog mjesta rednog broja 13. Stručni suradnik 2 za poslove baza podataka 

i informiranje, u opisu poslova radnog mjesta, točka 10. briše se. 
Dosadašnja točka 11. postaje točka 10. 
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U opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, točka 3. briše se. 
Dosadašnje točke 4., 5. i 6. postaju točke 3., 4. i 5.  
 
Kod radnog mjesta rednog broja 15. Referent 1 za evidenciju, smanjuje se broj 

izvršitelja sa 5 na 4 izvršitelja. 
U točki 9. opisa poslova radnog mjesta riječi: „te po potrebi sudjeluje u radu Agencije 

za društveno poticanu stanogradnju Grada“  brišu se. 
 
Kod radnog mjesta rednog broja 16. Voditelj – ravnatelj 1 Direkcije za upravljanje 

objektima poslovne i javne namjene, u opisu poslova radnog mjesta, točka 11. mijenja se i 
glasi: 
„- sudjeluje u pripremi tehničkog dijela dokumentacije o nabavi  te dostavi iste nadležnom 
Odjelu gradske uprave za javnu nabavu radi provođenja postupka,“. 

Točka 13. mijenja se i glasi: 
„- sudjeluje u radu Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za davanje u zakup 
poslovnih prostora,“. 

Iza točke 13. dodaje se nova točka 14. i glasi: 
„- obavlja poslove u svezi izdavanja suglasnosti Grada kao vlasnika poslovnih prostora radi  
rekonstrukcije poslovnih prostora,“. 
 

Dosadašnje točke 14. i 15. postaju točke 15. i 16.  
U opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, točka 4. briše se. 
Dosadašnje točke 5. i 6. postaju točke 4. i 5.  
 
Kod radnog mjesta rednog broja 18. Savjetnik 2 za ekonomske poslove, u opisu 

poslova radnog mjesta, točka 6. mijenja se i glasi: 
„- refakturira režijske troškove nastale korištenjem poslovnih prostora u zakupu,“. 

Točka 11. briše se. 
Dosadašnja točka 12. postaje točka 11.  
 
Kod radnog mjesta rednog broja 19. Savjetnik 2 za poslove zakupa i pravne 

poslove, u opisu poslova radnog mjesta, točke 8. i 12. brišu se.  
Dosadašnje točke 9., 10., 11. i 13. postaju točke 8., 9., 10. i 11.  
 
Kod radnog mjesta rednog broja 20. Savjetnik 2 za poslove naplate potraživanja, u 

opisu poslova radnog mjesta, točke 1., 2., 10., 12. i 14. brišu se.  
Dosadašnje točke 3. do 9., 11., 13., 15. i 16. postaju točke 1. do 11.  
 
Kod radnog mjesta rednog broja 21. Viši stručni suradnik 1 za poslove zakupa, u 

opisu poslova radnog mjesta, točka 15. briše se.  
Dosadašnja točka 16. postaje točka 15.  
 
Kod radnog mjesta rednog broja 22. Viši referent za evidenciju i korištenje 

prostora,  opisu poslova radnog mjesta mijenja se i glasi: 
„- sudjeluje u pripremi dokumentacije za objavu javnog natječaja za davanje u zakup ili 
korištenje objekata poslovne ili javne namjene i provodi licitaciju, 
-  sudjeluje u izradi ugovora o zakupu i dodataka ugovora o zakupu te čuva dokumentaciju 
svih poslovnih prostora u arhivi direkcije, 
- priprema ponude za sklapanje novog Ugovora o zakupu, 
- izrađuje informacije o provedenom natječaju, 
- priprema i arhivira dokumentaciju te vrši  unos podataka u evidenciju u elektroničkom 
obliku, 
- vodi matične evidencije svih poslovnih prostora i objekata javne namjene i dostavlja sve 
potrebne podatke o promjenama zakupnika/korisnika (nadležnim upravnim tijelima unutar 
Grada i Poreznoj upravi), 
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- kontrolira suštinsku i formalnu ispravnost računa unutar svog opsega posla, 
- provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena 
vrijednost  bez PDV-a manja od 20.000,00 kuna, 
- samostalno izrađuje i sudjeluje u izradi odgovora na upite zakupnika, građana i drugih 
pravnih subjekata te prima stranke,  
- obavlja  i druge poslove koje mu povjeri pročelnik Odjela i voditelj - ravnatelj Direkcije“. 
 

Kod radnog mjesta rednog broja 23. Referent 1 za evidenciju i primopredaju 
prostora, u opisu poslova radnog mjesta, točka 8. briše se.  

Dosadašnja točka 9. postaje točka 8.  
 
Kod radnog mjesta rednog broja 24. Voditelj – ravnatelj 1 Direkcije za pravne i 

imovinske poslove, u točki 8. opisa poslova radnog mjesta riječi: „sudjeluje u pripremi i 
provođenju postupaka javne nabave te“ brišu se. 

Točka 9. mijenja se i glasi: 
„- sudjeluje u pripremi tehničkog dijela dokumentacije o nabavi  te dostavi iste nadležnom 
Odjelu gradske uprave za javnu nabavu radi provođenja postupka,“. 

U opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, točka 6. briše se. 
 

Kod radnog mjesta rednog broja 25. Viši savjetnik – koordinator 2 za imovinske i 
pravne poslove, u točki 11. opisa poslova radnog mjesta riječi: „sudjeluje u pripremi i 
provođenju postupaka javne nabave te“ brišu se. 

Točka 12. mijenja se i glasi: 
„- provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena 
vrijednost  bez PDV-a manja od 20.000,00 kuna,“. 

Radno mjesto rednog broja 26. Savjetnik 2 za tehničke poslove briše se, te se 
umjesto istog ustrojava novo radno mjesto pod istim rednim brojem i glasi: 
„26. Viši stručni suradnik 1 za poslove e-nekretnina 
Kategorija: II 
Potkategorija: viši stručni suradnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 6. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za pravne i imovinske poslove 
Broj izvršitelja: 1 
Opis poslova radnog mjesta: 

- samostalno izrađuje i sudjeluje u izradi projektnih zadataka te sudjeluje u izradi 
projekata vezano uz nekretnine u vlasništvu Grada   

- prikuplja, evidentira i sistematizira podatke o vrijednosti nekretnina i unosi ih na 
odgovarajuće podloge (eNekretnine) te pritom geopozicionira sklopljene ugovore u 
suradnji s ostalim službenicima na poslovima eNekretnina 

- priprema i unosi podatke te vodi zbirku kupoprodajnih cijena u eNekretninama 
- ažurira plan približnih vrijednosti u eNekretninama 
- evaluira podatke te izvodi i ažurira druge podatke nužne za procjenu vrijednosti 

nekretnina 
- priprema pregled približnih vrijednosti i periodična i godišnja izvješća o tržištu 

nekretnina 
- izdaje izvatke iz zbirke kupoprodajnih cijena iz eNekretnina za potrebe procjenitelja i 

ostale ovlaštene osobe 
- izdaje izvatke iz plana približnih vrijednosti iz eNekretnina 
- vodi i izlučuje zbirke isprava 
- dostavlja podatke za potrebe visokog procjeniteljskog povjerenstva 
- obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe povjerenstva 
- surađuje u poslovima vođenja registra nekretnina kojima upravlja i raspolaže Odjel 
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- samostalno izrađuje i sudjeluje u izradi strategija, programa i akata iz područja rada 
Odjela 

- samostalno izrađuje i sudjeluje u izradi materijala za Gradonačelnika te samostalno 
izrađuje i sudjeluje u izradi odgovora na upite građana i drugih pravnih subjekata te 
po potrebi prima stranke 

- sudjeluje u izradi prijedloga proračuna i financijskih planova Odjela 
- sudjeluje u osmišljavanju i provođenju zajedničkih procesa i projekata Grada  
- prati stručnu literaturu te pohađa edukacije iz područja svog rada 
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik Odjela i voditelj-ravnatelj Direkcije 

Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 
- magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske, građevinske ili geodetske 

struke, 
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,  
- poznavanje rada na računalu, 
- položen državni stručni ispit. 

Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: Složenost poslova uključuje složenije poslove unutar Direkcije te 
rješavanje problema uz upute i nadzor neposrednog rukovoditelja. 
Samostalnost u radu: Obavljanje zadataka uz redoviti nadzor i upute neposrednog 
rukovoditelja.  
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: Stalna komunikacija sa 
službenicima unutar Odjela i ostalih upravnih tijela, telefonom, e-mailom i pisanim putem) 
kao i sa strankama (neposredno, telefonom i pisanim putem). 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Odgovornost za zakonitost u radu i 
postupanje te za povjerena sredstva za obavljanje poslova (računalo, uredski namještaj i 
pribor).“. 
 

Kod radnog mjesta rednog broja 27. Savjetnik 1 za pravne i imovinske poslove, u 
opisu poslova radnog mjesta, točka 9. mijenja se i glasi: 
„- provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena 
vrijednost  bez PDV-a manja od 20.000,00 kuna,“. 

Točka 10. briše se. 
Dosadašnja točka 11. postaje točka 10.  

 
Kod radnog mjesta rednog broja 28. Viši stručni suradnik 1 za pravne i imovinske 

poslove, u opisu poslova radnog mjesta, točka 8. mijenja se i glasi: 
„- provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena 
vrijednost  bez PDV-a manja od 20.000,00 kuna,“. 

Točka 9. briše se. 
Dosadašnja točka 10. postaje točka 9.  
U opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, točka 4. briše se. 
Dosadašnja točka 5. postaje točka 4. 

 
Radno mjesto rednog broja 29. Viši stručni suradnik 1 za ekonomske poslove 

briše se, te se umjesto istog ustrojava novo radno mjesto pod istim rednim brojem i glasi: 
„29. Savjetnik 2 za ekonomske poslove 
Kategorija: II 
Potkategorija: savjetnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 5. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za pravne i imovinske poslove 
Broj izvršitelja: 1 
Opis poslova radnog mjesta: 
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- priprema i izrađuje planove javne nabave za potrebe Odjela, sudjeluje u izradi 
financijskih planova i programa na razini Odjela, prati njihovu realizaciju te sudjeluje u 
izradi mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih financijskih izvješća o ostvarenju istih, 

- samostalno priprema i provodi postupke upisa imovine u poslovne knjige grada, 
predlaže unutarnje procedure i pravila, koordinira aktivnosti službenika u Odjelu koji 
se odnose na upis imovine u poslovne knjige, izrađuje analizu upisane imovine kojom 
upravlja Odjel, 

- provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena 
vrijednost  bez PDV-a manja od 20.000,00 kuna, 

- dostavlja financijske izvještaje na razini Odjela, 
- vrši unos podataka iz sklopljenih ugovora Odjela u aplikaciju, 
- vrši ovjeru ulaznih računa u aplikaciji te kontrolira suštinsku i formalnu ispravnost 

računa na razini Odjela, 
- izrađuje interne naloge za plaćanje, 
- vodi postupak naplate naknade za koncesije, 
- surađuje u poslovima vođenja registra nekretnina kojima upravlja i raspolaže 

Odjel, 
-   obavlja poslove iz domene e-nekretnina, 
- samostalno izrađuje i sudjeluje u izradi materijala za Gradonačelnika te samostalno 

izrađuje i sudjeluje u izradi odgovora na upite građana i drugih pravnih subjekata te 
po potrebi prima stranke, 

-    sudjeluje u izradi prijedloga proračuna i financijskih planova Odjela, 
- prati stručnu literaturu te pohađa edukacije iz područja svog rada, 
- obavlja  i druge poslove koje mu povjeri pročelnik Odjela i voditelj - ravnatelj Direkcije.  

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

Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: Složenost poslova i zadataka uključuje suradnju u izradi akata iz 
djelokruga Odjela, samostalnost u rješavanju predmeta te rješavanje problema uz upute i 
nadzor neposrednog rukovoditelja. 
Samostalnost u radu: Visok stupanj samostalnosti u obavljanju poslova koje izvršava u 
skladu s općim i posebnim aktima uz povremeni nadzor te opće i specifične upute 
neposrednog rukovoditelja. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: Stručna komunikacija 
uključuje kontakte unutar i izvan Odjela,  prikupljanja i razmjene informacija, kao i kontakte 
sa strankama i izvođačima radova (neposredno, telefonom, e-mailom i pisanim putem). 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Odgovara za zakonitost u radu i 
postupanje te za  povjerena sredstva za obavljanje poslova (računalo, pribor za obavljanje 
poslova i uredski namještaj).“. 
 

Kod radnog mjesta rednog broja 30. Viši stručni suradnik 1 za tehničke poslove, u 
opisu poslova radnog mjesta, točka 12. briše se. 

Dosadašnje točke 13. i 14. postaju točke 12. i 13.  
 

Kod radnog mjesta rednog broja 31. Viši stručni suradnik 2 za imovinske i pravne 
poslove, u opisu poslova radnog mjesta, točka 6. mijenja se i glasi: 
 „- provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena 
vrijednost  bez PDV-a manja od 20.000,00 kuna,“. 

Točka 10. briše se. 
Dosadašnja točka 11. postaje točka 10.  
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Kod radnog mjesta rednog broja 33. Voditelj – ravnatelj 1 Direkcije za gradnju i 
održavanje javne, poslovne i stambene namjene, u točki 8. opisa poslova radnog mjesta 
riječi: „sudjeluje u pripremi i provođenju postupaka javne nabave te“ brišu se. 

Točka 9. mijenja se i glasi: 
„- sudjeluje u pripremi tehničkog dijela dokumentacije o nabavi  te dostavi iste nadležnom 
Odjelu gradske uprave za javnu nabavu radi provođenja postupka,“. 

 
Kod radnog mjesta rednog broja 34. Savjetnik 1 za poslove gradnje i održavanja 

objekata, u opisu poslova radnog mjesta, točke 11. i 12. mijenjaju se i glase: 
„- priprema tehnički dio dokumentacije o nabavi  te dostavlja istu nadležnom Odjelu gradske 
uprave za javnu nabavu radi provođenja postupka, 
- provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena 
vrijednost  bez PDV-a manja od 20.000,00 kuna,“. 

U opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, točka 6. briše se. 
 
Kod radnog mjesta rednog broja 35. Savjetnik 2 za poslove gradnje i održavanja 

objekata, u opisu poslova radnog mjesta, točke 10. i 11. mijenjaju se i glase: 
„- priprema tehnički dio dokumentacije o nabavi  te dostavlja istu nadležnom Odjelu gradske 
uprave za javnu nabavu radi provođenja postupka, 
- provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena 
vrijednost  bez PDV-a manja od 20.000,00 kuna,“. 

U opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, točka 6. briše se. 
 
Kod radnog mjesta rednog broja 36. Viši stručni suradnik 1 za poslove održavanja 

objekata, u opisu poslova radnog mjesta, točka 2. mijenja se i glasi: 
„- organizira potrebne radove sa ugovornim izvođačima, kontrolira radove, obračunava 
radove i ovjerava gradilišnu dokumentaciju te zaprima zahtjeve korisnika objekata (javne, 
poslovne i stambene namjene), analizira iste, organizira i obavlja očevide te utvrđuje uzrok i 
posljedice problema, pokreće postupak na otklanjanju problema, obavještava i traži 
postupanje od nadležnih tijela ili upravitelja zgrada te sudjeluje u pripremi tehničkog dijela 
dokumentacije nužne za provođenje postupka izbora izvođača radova, projektanata i 
nadzora radova,“. 

Točke 9. i 10. mijenjaju se i glase: 
„- priprema tehnički dio dokumentacije o nabavi  te dostavlja istu nadležnom Odjelu gradske 
uprave za javnu nabavu radi provođenja postupka, 
- provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena 
vrijednost  bez PDV-a manja od 20.000,00 kuna,“. 

U opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, točka 6. briše se. 
Opis razine standardnih mjerila mijenja se i glasi: 

„Složenost poslova: Stupanj složenosti zadataka i postupaka uključuje suradnju i 
koordinaciju sudionika u gradnji i upravljanja zgradama posebice u primjeni važećih propisa 
u navedenim poslovima, usmjeravanju rada, davanju rješenja i rješavanju problema iz 
domene upravljanja uz upute i nadzor neposrednih rukovoditelja, izrada i praćenje 
izvršavanja planova i drugih akata u svrhu ostvarivanja postavljenih  ciljeva i planskih 
smjernica Odjela.   
Samostalnost u radu: Stupanj samostalnosti uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i 
upute nadređenog službenika. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: Stalna komunikacija ( usmena 
i pismena) sa upraviteljima i suvlasnicima zgrada  te ostalim građanima i pravnim osobama u 
rješavanju prava, obveza i odgovornosti iz područja upravljanja i održavanja zgrada. 
Komunikacija ( usmena i pismena) sa službenicima drugih odjela, tijela državne uprave, 
komunalnih i trgovačkih  društava, predstavnicima  suvlasnika zgrada, izvođačima radova i 
sl. u poslovima upravljanja i održavanja zgrada i ostalim pitanjima. 
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Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Službenik je odgovoran za zakonitost 
svoga rada i postupanja te za pravovremenost postupanja u poslovima sa određenim 
stupnjem hitnosti. U obavljanju poslova službenik je odgovoran za racionalno i namjensko 
trošenje sredstava proračuna. Odgovaran je za sredstva koja su mu povjerena za obavljanje 
poslova ( računalo, uredski namještaj i pribor, službeni telefon). Rad službenika utječe na 
racionalno upravljanje imovinom Grada i proračunskih sredstava.“. 
 

Kod radnog mjesta rednog broja 37. Viši stručni suradnik 1 za ekonomske 
poslove, točke 7. i 8. mijenjaju se i glase: 
„- izrađuje planove nabave i izvješća vezano za isto, 
- provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena 
vrijednost  bez PDV-a manja od 20.000,00 kuna,“. 

U opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, točka 5. briše se. 
 
Kod radnog mjesta rednog broja 38. Viši stručni suradnik 2 za poslove održavanja 

objekata, u opisu poslova radnog mjesta točka 3. mijenja se i glasi: 
„- organizira potrebne radove sa ugovornim izvođačima, kontrolira radove, obračunava 
radove i ovjerava gradilišnu dokumentaciju te zaprima zahtjeve korisnika objekata (javne, 
poslovne i stambene namjene)  analizira iste, organizira i obavlja očevide te utvrđuje uzrok i 
posljedice problema, pokreće postupak na otklanjanju problema, obavještava i traži 
postupanje od nadležnih tijela ili upravitelja zgrada te sudjeluje u pripremi tehničkog dijela 
dokumentacije nužne za provođenje postupka izbora izvođača radova, projektanata i 
nadzora radova,“. 

Točke 10. i 11. mijenjaju se i glase: 
„- priprema tehnički dio dokumentacije o nabavi  te dostavlja istu nadležnom Odjelu gradske 
uprave za javnu nabavu radi provođenja postupka, 
- provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena 
vrijednost  bez PDV-a manja od 20.000,00 kuna,“. 

U opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, točka 6. briše se. 
 

Članak 5. 
 
 Ovaj  Pravilnik stupa na snagu 1. srpnja 2018. 
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