
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 odgoj i školstvo, dana 12. lipnja 
2018., donio je  
 

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

Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo 
 

Članak 1. 
 

U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, u članku 13. 
stavku 3. riječi: „kandidat koji se prima u službu“ zamjenjuju se riječima: „Grad Rijeka“. 

 
Članak 2. 

Članak 27.  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 3. 
 

U Popisu radnih mjesta Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, koji čini sastavni dio 
Pravilnika, kod radnog mjesta rednog broja 3. Viši savjetnik za pravne poslove, u opisu poslova 
radnog mjesta, iza točke 8. dodaju se nove točke 9. i 10. i glase: 
„- provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena vrijednost 
bez PDV-a manja od 20.000,00 kuna, 
 - sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz planiranje potreba Odjela za provođenje nabave,“. 

Dosadašnje točke 9. i 10. postaju točke 11. i 12.  
Kod radnog mjesta rednog broja 4. Savjetnik 1 za predškolski odgoj,  u opisu poslova 

radnog mjesta, iza točke 7. dodaju se nove točke 8. i 9. i glase:  
„- sudjeluje u izradi opisa predmeta nabave, tehničkih specifikacija i troškovnika za potrebe 
provođenja nabave Odjela, 
 - sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz planiranje potreba Odjela za provođenje nabave,“. 

Dosadašnje točke 8. i 9. postaju točke 10. i 11.  
Kod radnog mjesta rednog broja 5. Savjetnik 1 za školstvo,  u opisu poslova radnog mjesta, 

iza točke 6. dodaju se nove točke 7. i 8. i glase:  
„- sudjeluje u izradi opisa predmeta nabave, tehničkih specifikacija i troškovnika za potrebe 
provođenja nabave Odjela, 
 - sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz planiranje potreba Odjela za provođenje nabave,“. 

Dosadašnje točke 7. i 8. postaju točke 9. i 10.  
U opisu razine standardnih mjerila, kod stupnja suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa 

strankama, iza riječi: „Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja,“, dodaju se riječi: 
„ministarstvom nadležnim za odgoj i obrazovanje,“. 

Kod radnog mjesta rednog broja 6. Savjetnik 1 za programe,  u opisu poslova radnog 
mjesta, iza točke 5. dodaju se nove točke 6. i 7. i glase:  
„- sudjeluje u izradi opisa predmeta nabave, tehničkih specifikacija i troškovnika za potrebe 
provođenja nabave Odjela, 
 - sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz planiranje potreba Odjela za provođenje nabave,“. 

Dosadašnje točke 6. i 7. postaju točke 8. i 9.   
Kod radnog mjesta rednog broja 7. Savjetnik 2 za programe,  u opisu poslova radnog 

mjesta, iza točke 7. dodaju se nove točke 8. i 9. i glase:  



„- sudjeluje u izradi opisa predmeta nabave, tehničkih specifikacija i troškovnika za potrebe 
provođenja nabave Odjela, 
 - sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz planiranje potreba Odjela za provođenje nabave,“. 

Dosadašnje točke 8. i 9. postaju točke 10. i 11.   
Kod radnog mjesta rednog broja 8. Viši stručni suradnik 1 za programe mijenja se naziv 

radnog mjesta i glasi: „Viši stručni suradnik 1 za programe i mlade“. 
Opis poslova radnog mjesta mijenja se i glasi: 

„- koordinira Odjele gradske uprave Grada Rijeke u radu s mladima i za mlade, 
 - prati provedbu Programa za mlade i pripadajućih akcijskih planova kao i izradu izvješća, 
 - surađuje sa Savjetom mladih, 
 - participira u donošenju odluka o dodjeli sredstava udrugama mladih i za mlade, 
 - koordinira mapiranje potreba mladih na području grada Rijeke, 
 - koordinira izradu Lokalnog programa za mlade, 
 - prati programe namijenjene djeci i mladima te  vodi administrativne poslove u svezi programa 
stipendiranja, 
 - sudjeluje u kreiranju novih programa i poboljšanju njihove kvalitete te u izradi gradskih mjera i 
politika temeljem nacionalnih i međunarodnih programa i politika te prati njihovo izvršenje i izrađuje 
izvješća iz djelokruga svojih poslova, 
 - sudjeluje u projektnim aktivnostima u području programa i fondova Europske unije, 
 - surađuje sa ustanovama odgoja i školstva te institucijama, vezanim uz djelatnost školstva, u cilju 
pripreme projekata i programa iz domene odgoja i školstva, 
 - priprema materijale za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te sudjeluje u izradi izvješća iz 
djelokruga svojih poslova, 
 - prati događaje s područja odgoja i školstva te priprema dnevne novosti i informacije, 
 - sudjeluje u izradi opisa predmeta nabave, tehničkih specifikacija i troškovnika za potrebe 
provođenja nabave Odjela, 
 - sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz planiranje potreba Odjela za provođenje nabave, 
 - prati propise i stručnu literaturu te pohađa edukacije sa područja odgoja i školstva, 
 - obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik“. 

U opisu razine standardnih mjerila, stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa 
strankama mijenja se i glasi: 
„Stalna komunikacija sa službenicima iz Odjela te drugih upravnih tijela Grada institucija i ustanova 
(osnovne škole, Zaklada Sveučilišta u Rijeci, Rektorat Sveučilišta u Rijeci, Primorsko – goranska 
županija, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) te organizacijama i 
udrugama mladih i za mlade svakodnevna komunikacija sa strankama putem telefona ili e-maila.“. 

Kod radnog mjesta rednog broja 9. Savjetnik 2 za EU projekte i mlade,  u opisu poslova 
radnog mjesta, iza točke 7. dodaju se nove točke 8. i 9. i glase:  
„- sudjeluje u izradi opisa predmeta nabave, tehničkih specifikacija i troškovnika za potrebe 
provođenja nabave Odjela, 
 - sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz planiranje potreba Odjela za provođenje nabave,“. 

Dosadašnje točke 8. i 9. postaju točke 10. i 11.   
Kod radnog mjesta rednog broja 10. Viši savjetnik – koordinator 2 za ekonomske poslove,  

u opisu poslova radnog mjesta, točka 4. mijenja se i glasi: 
„- prati ostvarivanje prihoda i rashoda Odjela te izrađuje izvješća za Ministarstvo financija i 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja,“.  

Iza točke 8. dodaju se nove točke 9. i 10. i glase:  
„- provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena vrijednost 
bez PDV-a manja od 20.000,00 kuna, 
 - sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz planiranje potreba Odjela za provođenje nabave,“. 

Dosadašnje točke 9. i 10. postaju točke 11. i 12.   
Kod radnog mjesta rednog broja 11. Savjetnik 2 za ekonomske poslove,  u opisu poslova 

radnog mjesta, točka 4. mijenja se i glasi: 
„- sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz planiranje potreba Odjela za provođenjem nabave,“. 

Kod radnog mjesta rednog broja 12. Viši stručni suradnik 1 za ekonomske poslove,  u opisu 
poslova radnog mjesta, točka 5. mijenja se i glasi: 
„- sudjeluje u izradi izvješća za Ministarstvo financija i Ministarstvo znanosti i obrazovanja,“. 

U opisu razine standardnih mjerila, kod stupnja suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa 
strankama, iza riječi: „Ministarstvom“ dodaju se riječi: „nadležnim za odgoj i obrazovanje“. 
 



Članak 4. 
 
 Ovaj  Pravilnik stupa na snagu 1. srpnja 2018. 
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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 odgoj i školstvo, predlaže se izmijeniti stavak 3. članka 13. 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.  
Također se predlaže izmijeniti članak 27. 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 predlaže se izmijeniti naziv radnog mjesta Viši stručni 
suradnik 1 za programe u Viši stručni suradnik 1 za programe i mlade, kao i opis poslova tog 
radnog mjesta.  Pored navedenog, predlaže se izmijeniti opise poslova radnih mjesta, najvećim 
dijelom u odnosu 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 u nadležnosti Odjela ostaje 
isključivo provođenje nabave čija je pojedinačna procijenjena vrijednost bez PDV-a manja od 
20.000,00 kuna. 

 
Navedenim Prijedlogom ne mijenja se niti broj radnih mjesta (13 radnih mjesta) niti broj 

izvršitelja (13 izvršitelja) u Odjelu, a time niti ukupan zbroj koeficijenata za sistematizirana radna 
mjesta (ostaje koeficijent 26,36). 

 
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 odgoj i školstvo, u predloženom tekstu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18) Gradonačelnik                
Grada Rijeke, na prijedlog pročelnice Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, 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 odgoj i školstvo 
 

 
Članak 1. 

 
U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, u članku 13. 

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

Članak 2. 
Članak 27.  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 3. 
 
U Popisu radnih mjesta Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, koji čini sastavni dio 

Pravilnika, kod radnog mjesta rednog broja 3. Viši savjetnik za pravne poslove, u opisu poslova 
radnog mjesta, iza točke 8. dodaju se nove točke 9. i 10. i glase: 
„- provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena vrijednost 
bez PDV-a manja od 20.000,00 kuna, 
 - sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz planiranje potreba Odjela za provođenje nabave,“. 

Dosadašnje točke 9. i 10. postaju točke 11. i 12.  
 
Kod radnog mjesta rednog broja 4. Savjetnik 1 za predškolski odgoj,  u opisu poslova 

radnog mjesta, iza točke 7. dodaju se nove točke 8. i 9. i glase:  
„- sudjeluje u izradi opisa predmeta nabave, tehničkih specifikacija i troškovnika za potrebe 
provođenja nabave Odjela, 
 - sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz planiranje potreba Odjela za provođenje nabave,“. 

Dosadašnje točke 8. i 9. postaju točke 10. i 11.  
 
Kod radnog mjesta rednog broja 5. Savjetnik 1 za školstvo,  u opisu poslova radnog 

mjesta, iza točke 6. dodaju se nove točke 7. i 8. i glase:  
„- sudjeluje u izradi opisa predmeta nabave, tehničkih specifikacija i troškovnika za potrebe 
provođenja nabave Odjela, 
 - sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz planiranje potreba Odjela za provođenje nabave,“. 

Dosadašnje točke 7. i 8. postaju točke 9. i 10.  
U opisu razine standardnih mjerila, kod stupnja suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa 

strankama, iza riječi: „Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja,“, dodaju se riječi: 
„ministarstvom nadležnim za odgoj i obrazovanje,“. 

Kod radnog mjesta rednog broja 6. Savjetnik 1 za programe,  u opisu poslova radnog 
mjesta, iza točke 5. dodaju se nove točke 6. i 7. i glase:  



„- sudjeluje u izradi opisa predmeta nabave, tehničkih specifikacija i troškovnika za potrebe 
provođenja nabave Odjela, 
 - sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz planiranje potreba Odjela za provođenje nabave,“. 

Dosadašnje točke 6. i 7. postaju točke 8. i 9.   
 
Kod radnog mjesta rednog broja 7. Savjetnik 2 za programe,  u opisu poslova radnog 

mjesta, iza točke 7. dodaju se nove točke 8. i 9. i glase:  
„- sudjeluje u izradi opisa predmeta nabave, tehničkih specifikacija i troškovnika za potrebe 
provođenja nabave Odjela, 
 - sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz planiranje potreba Odjela za provođenje nabave,“. 

Dosadašnje točke 8. i 9. postaju točke 10. i 11.   
 
Kod radnog mjesta rednog broja 8. Viši stručni suradnik 1 za programe mijenja se naziv 

radnog mjesta i glasi: „Viši stručni suradnik 1 za programe i mlade“. 
Opis poslova radnog mjesta mijenja se i glasi: 

„- koordinira Odjele gradske uprave Grada Rijeke u radu s mladima i za mlade, 
 - prati provedbu Programa za mlade i pripadajućih akcijskih planova kao i izradu izvješća, 
 - surađuje sa Savjetom mladih, 
 - participira u donošenju odluka o dodjeli sredstava udrugama mladih i za mlade, 
 - koordinira mapiranje potreba mladih na području grada Rijeke, 
 - koordinira izradu Lokalnog programa za mlade, 
 - prati programe namijenjene djeci i mladima te  vodi administrativne poslove u svezi programa 
stipendiranja, 
 - sudjeluje u kreiranju novih programa i poboljšanju njihove kvalitete te u izradi gradskih mjera i 
politika temeljem nacionalnih i međunarodnih programa i politika te prati njihovo izvršenje i izrađuje 
izvješća iz djelokruga svojih poslova, 
 - sudjeluje u projektnim aktivnostima u području programa i fondova Europske unije, 
 - surađuje sa ustanovama odgoja i školstva te institucijama, vezanim uz djelatnost školstva, u cilju 
pripreme projekata i programa iz domene odgoja i školstva, 
 - priprema materijale za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te sudjeluje u izradi izvješća iz 
djelokruga svojih poslova, 
 - prati događaje s područja odgoja i školstva te priprema dnevne novosti i informacije, 
 - sudjeluje u izradi opisa predmeta nabave, tehničkih specifikacija i troškovnika za potrebe 
provođenja nabave Odjela, 
 - sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz planiranje potreba Odjela za provođenje nabave, 
 - prati propise i stručnu literaturu te pohađa edukacije sa područja odgoja i školstva, 
 - obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik“. 

U opisu razine standardnih mjerila, stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa 
strankama mijenja se i glasi: 
„Stalna komunikacija sa službenicima iz Odjela te drugih upravnih tijela Grada institucija i ustanova 
(osnovne škole, Zaklada Sveučilišta u Rijeci, Rektorat Sveučilišta u Rijeci, Primorsko – goranska 
županija, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) te organizacijama i 
udrugama mladih i za mlade svakodnevna komunikacija sa strankama putem telefona ili e-maila.“. 

 
Kod radnog mjesta rednog broja 9. Savjetnik 2 za EU projekte i mlade,  u opisu poslova 

radnog mjesta, iza točke 7. dodaju se nove točke 8. i 9. i glase:  
„- sudjeluje u izradi opisa predmeta nabave, tehničkih specifikacija i troškovnika za potrebe 
provođenja nabave Odjela, 
 - sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz planiranje potreba Odjela za provođenje nabave,“. 

Dosadašnje točke 8. i 9. postaju točke 10. i 11.   
 
Kod radnog mjesta rednog broja 10. Viši savjetnik – koordinator 2 za ekonomske 

poslove,  u opisu poslova radnog mjesta, točka 4. mijenja se i glasi: 
„- prati ostvarivanje prihoda i rashoda Odjela te izrađuje izvješća za Ministarstvo financija i 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja,“.  

Iza točke 8. dodaju se nove točke 9. i 10. i glase:  
„- provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena vrijednost 
bez PDV-a manja od 20.000,00 kuna, 
 - sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz planiranje potreba Odjela za provođenje nabave,“. 



Dosadašnje točke 9. i 10. postaju točke 11. i 12.   
Kod radnog mjesta rednog broja 11. Savjetnik 2 za ekonomske poslove,  u opisu poslova 

radnog mjesta, točka 4. mijenja se i glasi: 
„- sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz planiranje potreba Odjela za provođenjem nabave,“. 

 
Kod radnog mjesta rednog broja 12. Viši stručni suradnik 1 za ekonomske poslove,  u 

opisu poslova radnog mjesta, točka 5. mijenja se i glasi: 
„- sudjeluje u izradi izvješća za Ministarstvo financija i Ministarstvo znanosti i obrazovanja,“. 

U opisu razine standardnih mjerila, kod stupnja suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa 
strankama, iza riječi: „Ministarstvom“ dodaju se riječi: „nadležnim za odgoj i obrazovanje“. 
 

Članak 4. 
 
 Ovaj  Pravilnik stupa na snagu 1. srpnja 2018. 
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