
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 pročelnika Odjela za gradsku samoupravu,  26. lipnja 2018. godine, 
donio je  

 
P R A V I L N I K 

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

 
Članak 1. 

 
U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela za gradsku samoupravu i upravu, u članku 14. 

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

Članak 2. 
Članak 28.  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 za gradsku samoupravu i upravu, koji čini sastavni dio 
Pravilnika, kod radnog mjesta rednog broja 1. Pročelnik Odjela za gradsku samoupravu i 
upravu, u opisu razine standardnih mjerila, kod složenosti poslova, riječi: „javne nabave“ brišu se. 

Kod radnog mjesta rednog broja 3. Viši stručni suradnik 1 za pravne poslove i javnu 
nabavu,  mijenja se naziv radnog mjesta i glasi: „Viši stručni suradnik 1 za pravne poslove“. 

U opisu poslova radnog mjesta, točka 4. 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,“. 
 Točke 7. i 8. mijenjaju se i glase: 
„- priprema materijale za kolegij Gradonačelnika i Gradsko vijeće iz djelokruga rada Odjela, 
 - sudjeluje u izradi procjene i planova iz područja protupožarne zaštite, zaštite i spašavanja, te 
zaštite na radu,“. 

U opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, točka 4. briše se. 
Dosadašnja točka 5. postaje točka 4. 
U opisu razine standardnih mjerila, kod složenosti poslova, riječi: „javne nabave i“ brišu se. 
Iza radnog mjesta rednog broja 3. ustrojavaju se nova radna mjesta rednih brojeva             

4. i 5. i glase: 
„4. Viši savjetnik – koordinator 2 za ekonomske poslove 
Kategorija: II. 
Potkategorija: viši savjetnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 4. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  - 
Broj izvršitelja: 1 
Opis poslova radnog mjesta: 

- izrađuje i kontrolira financijsku dokumentaciju Odjela i Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Rijeke,  

- sudjeluje u izradi financijskog plana Odjela, te financijskog plana i plana nabave Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Rijeke te vodi evidenciju materijalnih rashoda, 

- sudjeluje u provedbi postupaka javne nabave za potrebe Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Rijeke,   



- sudjeluje u pripremi tehničkog dijela dokumentacije o nabavi  te dostavi iste nadležnom Odjelu 
gradske uprave za javnu nabavu radi provođenja postupka, 

- prati i kontrolira izvršenje o sklopljenim ugovorima iz djelokruga rada Odjela, 
- provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena vrijednost 

bez PDV-a manja od 20.000,00 kuna, 
- kontrolira financijsku dokumentaciju Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, 
- prati stanje obveza i potraživanja Odjela i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke,  
- prati stručnu literaturu i propise iz djelokruga svoga rada, 
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik. 

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

Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: Stupanj složenosti zadataka i  postupaka uključuje  izradu financijskih planova i 
rješavanje najsloženih  predmeta i problema iz djelokruga rada Odjela i JVP Grada. 
Samostalnost u radu: Samostalnost odlučivanja u obavljanju svih poslova i zadataka radnog 
mjesta uz povremeni nadzor i upute pročelnika. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: Stupanj stručne komunikacije koji 
uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene 
informacija.  
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: stupanj odgovornosti koji uključuje 
odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda 
rada te provedbu odluka iz odgovarajućeg područja. 
5. Savjetnik 2 za ekonomske poslove 
Kategorija: II. 
Potkategorija: savjetnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 5. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice: -  
Broj izvršitelja: 1 
Opis poslova radnog mjesta: 
- prikuplja i vodi evidenciju vjerodostojne financijske dokumentacije vijeća mjesnih odbora, 
- obavlja poslove konsolidacije financijskih planova mjesnih odbora po programima i pozicijama 

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

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

- vodi evidencije prisutnosti članova vijeća na sjednicama vijeća mjesnih odbora, izrađuje 
mjesečne zbirne naloge za transfer sredstava za vijećnike MO, 

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

- kontrolira financijsku dokumentaciju Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, 
- vodi analitičko knjigovodstvo Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, 
- prati stanje obveza i potraživanja Odjela, 
- sudjeluje u izradi izvješća o izvršenju financijskog plana Odjela,  
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik, 
Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,  
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,  
- poznavanje rada na računalu,  
- položen državni stručni ispit. 
Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: stupanj složenosti posla koji uključuje rješavanje složenih predmeta, 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, pravilnu primjenu postupaka i metoda 
rada te provedbu pojedinačnih odluka.“ 

Radno mjesto dosadašnjeg rednog broja 4. postaje radno mjesto novog rednog             
broja 6. 

 Radno mjesto dosadašnjeg rednog broja 5. Viši stručni suradnik 1 za ekonomsko-
financijske poslove briše se.   

Radna mjesta rednih brojeva 6. do 9. postaju radna mjesta novih rednih brojeva 7.   do 10. 
Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 10. Savjetnik 1 za ekonomsko-financijske 

poslove i 11. Savjetnik 2 za ekonomske i opće poslove brišu se.  
Radna mjesta rednih brojeva 12. do 15. postaju radna mjesta novih rednih brojeva 11. do 

14. 
Radno mjesto rednog broja 16. Stručni suradnik 2 pisarnice briše se. 
Radna mjesta rednih brojeva 17. do 30. postaju radna mjesta novih rednih brojeva 15. do 

28. 
Kod radnog mjesta novog rednog broja 15. Referent 1 za prijem i otpremu pošte, broj 

izvršitelja povećava se sa 6 na 7 izvršitelja.  
Kod radnog mjesta novog rednog broja 24. Viši stručni suradnik 1 za opće poslove,  u 

opisu poslova radnog mjesta, točka 8. mijenja se i glasi: 
„- prati izvršenje ugovora iz djelokruga rada Direkcije,“. 

 
Članak 4. 

 
 Ovaj  Pravilnik stupa na snagu 1. srpnja 2018. 
 
 
KLASA: 023-01/18-04/100-25 
URBROJ: 2170/01-15-00-18-1 
Rijeka, 26.6.2018. 
 
 
          GRADONAČELNIK 

                 
                                                                              
 

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

Predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu, predlaže se izmijeniti stavak 3. članka 14. 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 28. te podrobnije odrediti lake povrede službene dužnosti. 

Ostali dio predloženih izmjena i dopuna odnosi se na Popis radnih mjesta, koji čini sastavni 
dio Pravilnika. Kod radnog mjesta Viši stručni suradnik 1 za pravne poslove i javnu nabavu, pored 
izmjene opisa poslova, predlaže se i izmjena naziva radnog mjesta  u Viši stručni suradnik 1 za 
pravne poslove, s obzirom da 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, dok unutar Odjela ostaje isključivo provođenje nabava 
čija je pojedinačna procijenjena vrijednost bez PDV-a manja od 20.000,00 kuna.   

U okviru Direkcije za mjesnu samoupravu predlaže se ukinuti radno mjesto Viši stručni 
suradnik 1 za ekonomsko-financijske poslove (1 izvršitelj, koef. 1,63),  a u okviru Direkcije  za opće 
i kadrovske poslove radna mjesta Savjetnik 1 za ekonomsko-financijske poslove (1 izvršitelj, koef. 
2,02) i Savjetnik 2 za ekonomske i opće poslove (1 izvršitelj, koef. 1,87). Umjesto istih na nivou 
Odjela predlaže se ustrojiti dva nova radna mjesta: Viši savjetnik-koordinator 2 za ekonomske 
poslove (1 izvršitelj, koef. 2,21) i Savjetnik 2 za ekonomske poslove (1 izvršitelj, koef. 1,87).  

U Službi kadrovskih poslova i pisarnica predlaže se ukinuti radno mjesto Stručni suradnik 2 
pisarnice (1 izvršitelj, koef. 1,45), koje ostaje upražnjeno, a kod radnog mjesta Referent 1 za prijem 
i otpremu pošte (koef. 1,31) povećati broj izvršitelja sa 6 na 7 izvršitelja.  

 
Navedenim Prijedlogom broj radnih mjesta u Odjelu smanjuje se za dva radna mjesta (sa 

30 na 28 radnih mjesta), broj izvršitelja smanjuje se za jednog izvršitelja (sa 66 na 65 izvršitelja), a 
ukupan zbroj koeficijenata za sistematizirana radna mjesta smanjuje se za koeficijent 1,58 (sa 
97,58 na 96,00). 

 
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 za 
gradsku samoupravu i upravu, u predloženom tekstu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18) Gradonačelnik 
Grada Rijeke, na prijedlog pročelnika Odjela za gradsku samoupravu, dana ___________  2018., 
donio je  

 
P R A V I L N I K 

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

 
Članak 1. 

 
U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela za gradsku samoupravu i upravu, u članku 14. 

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

Članak 2. 
Članak 28.  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 za gradsku samoupravu i upravu, koji čini sastavni dio 
Pravilnika, kod radnog mjesta rednog broja 1. Pročelnik Odjela za gradsku samoupravu i 
upravu, u opisu razine standardnih mjerila, kod složenosti poslova, riječi: „javne nabave“ brišu se. 

Kod radnog mjesta rednog broja 3. Viši stručni suradnik 1 za pravne poslove i javnu 
nabavu,  mijenja se naziv radnog mjesta i glasi: „Viši stručni suradnik 1 za pravne poslove“. 

U opisu poslova radnog mjesta, točka 4. 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,“. 
 Točke 7. i 8. mijenjaju se i glase: 
„- priprema materijale za kolegij Gradonačelnika i Gradsko vijeće iz djelokruga rada Odjela, 
 - sudjeluje u izradi procjene i planova iz područja protupožarne zaštite, zaštite i spašavanja, te 
zaštite na radu,“. 

U opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, točka 4. briše se. 
Dosadašnja točka 5. postaje točka 4. 
U opisu razine standardnih mjerila, kod složenosti poslova, riječi: „javne nabave i“ brišu se. 
Iza radnog mjesta rednog broja 3. ustrojavaju se nova radna mjesta rednih brojeva             

4. i 5. i glase: 
„4. Viši savjetnik – koordinator 2 za ekonomske poslove 
Kategorija: II. 
Potkategorija: viši savjetnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 4. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  - 
Broj izvršitelja: 1 
Opis poslova radnog mjesta: 

- izrađuje i kontrolira financijsku dokumentaciju Odjela i Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Rijeke,  

- sudjeluje u izradi financijskog plana Odjela, te financijskog plana i plana nabave Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Rijeke te vodi evidenciju materijalnih rashoda, 

- sudjeluje u provedbi postupaka javne nabave za potrebe Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Rijeke,   



- sudjeluje u pripremi tehničkog dijela dokumentacije o nabavi  te dostavi iste nadležnom Odjelu 
gradske uprave za javnu nabavu radi provođenja postupka, 

- prati i kontrolira izvršenje o sklopljenim ugovorima iz djelokruga rada Odjela, 
- provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena vrijednost 

bez PDV-a manja od 20.000,00 kuna, 
- kontrolira financijsku dokumentaciju Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, 
- prati stanje obveza i potraživanja Odjela i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke,  
- prati stručnu literaturu i propise iz djelokruga svoga rada, 
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik. 

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

Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: Stupanj složenosti zadataka i  postupaka uključuje  izradu financijskih planova i 
rješavanje najsloženih  predmeta i problema iz djelokruga rada Odjela i JVP Grada. 
Samostalnost u radu: Samostalnost odlučivanja u obavljanju svih poslova i zadataka radnog 
mjesta uz povremeni nadzor i upute pročelnika. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: Stupanj stručne komunikacije koji 
uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene 
informacija.  
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: stupanj odgovornosti koji uključuje 
odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda 
rada te provedbu odluka iz odgovarajućeg područja. 
5. Savjetnik 2 za ekonomske poslove 
Kategorija: II. 
Potkategorija: savjetnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 5. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice: -  
Broj izvršitelja: 1 
Opis poslova radnog mjesta: 
- prikuplja i vodi evidenciju vjerodostojne financijske dokumentacije vijeća mjesnih odbora, 
- obavlja poslove konsolidacije financijskih planova mjesnih odbora po programima i pozicijama 

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

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

- vodi evidencije prisutnosti članova vijeća na sjednicama vijeća mjesnih odbora, izrađuje 
mjesečne zbirne naloge za transfer sredstava za vijećnike MO, 

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

- kontrolira financijsku dokumentaciju Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, 
- vodi analitičko knjigovodstvo Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, 
- prati stanje obveza i potraživanja Odjela, 
- sudjeluje u izradi izvješća o izvršenju financijskog plana Odjela,  
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik, 
Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,  
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,  
- poznavanje rada na računalu,  
- položen državni stručni ispit. 
Opis razine standardnih mjerila: 
Složenost poslova: stupanj složenosti posla koji uključuje rješavanje složenih predmeta, 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, pravilnu primjenu postupaka i metoda 
rada te provedbu pojedinačnih odluka.“ 

Radno mjesto dosadašnjeg rednog broja 4. postaje radno mjesto novog rednog             
broja 6. 

 Radno mjesto dosadašnjeg rednog broja 5. Viši stručni suradnik 1 za ekonomsko-
financijske poslove briše se.   

Radna mjesta rednih brojeva 6. do 9. postaju radna mjesta novih rednih brojeva 7.   do 10. 
Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 10. Savjetnik 1 za ekonomsko-financijske 

poslove i 11. Savjetnik 2 za ekonomske i opće poslove brišu se.  
Radna mjesta rednih brojeva 12. do 15. postaju radna mjesta novih rednih brojeva 11. do 

14. 
Radno mjesto rednog broja 16. Stručni suradnik 2 pisarnice briše se. 
Radna mjesta rednih brojeva 17. do 30. postaju radna mjesta novih rednih brojeva 15. do 

28. 
Kod radnog mjesta novog rednog broja 15. Referent 1 za prijem i otpremu pošte, broj 

izvršitelja povećava se sa 6 na 7 izvršitelja.  
Kod radnog mjesta novog rednog broja 24. Viši stručni suradnik 1 za opće poslove,  u 

opisu poslova radnog mjesta, točka 8. mijenja se i glasi: 
„- prati izvršenje ugovora iz djelokruga rada Direkcije,“. 

 
Članak 4. 

 
 Ovaj  Pravilnik stupa na snagu 1. srpnja 2018. 
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