
 
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 i upravu, 17. rujna 2018. 
godine, donio je 
 

PRAVILNIK 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu  

Odjela za gradsku samoupravu i upravu 
 

Članak 1. 
 

U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela za gradsku samoupravu i upravu – Popisu radnih 
mjesta Odjela za gradsku samoupravu i upravu, kod  radnog mjesta rednog broja 13. Stručni 
suradnik 1 za kadrovske poslove smanjuje se broj izvršitelja sa 2 na 1.  

Opis poslova radnog mjesta mijenja se i glasi: 
• obavlja kadrovske poslove iz područja službeničkih i radnih odnosa za Grad Rijeku, Javnu 

vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke, Agenciju za društveno poticanu stanogradnju Grada 
Rijeke i Dječji dom TIĆ Rijeka,  

• vodi upravni postupak iz područja službeničkog sustava (izrađuje rješenja o prijmu u 
službu, rješenja o rasporedu i plaći, rješenja o godišnjim ocjenama službenika, rješenja o 
godišnjim odmorima i dopustima, rješenja o premještajima i prestanku službe i dr.),   

• izrađuje natječaje i oglase za prijam u službu, obrađuje zaprimljene prijave po natječajima i 
oglasima i pruža stručnu podršku povjerenstvima za provedbu natječajnih postupaka, 

• prati i obavlja prijave i odjave sa mirovinskog i zdravstvenog osiguranja službenika i 
namještenika Grada Rijeke te radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Agencije 
za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i Dječjeg doma TIĆ Rijeka,  

• prati i vodi evidenciju polaganja državnih stručnih ispita i drugih oblika stručnog 
osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika, 

• provodi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za poticanje zapošljavanja,  
• sudjeluje u izradi novih i nadogradnji postojećih kadrovskih aplikacija, 
• vodi evidencije iz područja službeničkih odnosa, te sudjeluje u izradi izvješća koja se 

odnose na rad Službe,  
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj Službe, ravnatelj Direkcije i pročelnik.“ 

 
Članak 2.  

 
Iza radnog mjesta rednog broja 13. Stručni suradnik 1 za kadrovske poslove ustrojava se 

novo radno mjesto rednog broja 14. i glasi: 
"14. REFERENT 1 ZA KADROVSKE POSLOVE 
Kategorija: III 
Potkategorija: referent 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 11 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za opće i kadrovske poslove – Služba kadrovskih 
poslova i pisarnica 
Broj izvršitelja: 1  
Opis poslova radnog mjesta: 

• obavlja kadrovske poslove za Grad Rijeku, Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke, 
Agenciju za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i Dječji dom TIĆ Rijeka, 

• obavlja poslove vezane za objavljivanje natječaja i oglasa,  
• izrađuje jednostavna i rutinska rješenja iz službeničkih odnosa za Grad Rijeku, 
• izrađuje jednostavne i rutinske odluke iz radno pravnih odnosa za radnike Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada 
Rijeke i Dječjeg doma TIĆ Rijeka, 

• vodi evidencije iz područja službeničkih i radnih odnosa,  
• obavlja poslove prijave, odjave i prijave promjena vezanih za ostvarivanje prava iz 

zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, 



• obavlja administrativne i stručne poslove iz djelokruga rada Službe 
• obavlja i druge poslove po nalogu voditelja službe, ravnatelja i pročelnika 

Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 
• srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili druge društvene struke ili gimnazija  
• 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
• poznavanje rada na računalu 
• položen državni stručni ispit 

Opis razine standardnog mjerila: 
Složenost poslova: Jednostavni i uglavnom rutinski poslovi koji zahtijevaju primjenu precizno 
utvrđenih postupaka metoda rada i stručnih tehnika. 
Samostalnost u radu: Nizak stupanj samostalnosti uz stalan nadzor nadređenog službenika.  
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: učestali kontakti sa službenicima 
drugih upravnih tijela  u svrhu razmjene informacija. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Odgovornost za zakonitost svog rada i 
postupanja s dokumentacijom povjerenom na čuvanje.“ 
 

Članak 3.  
 
 Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 14. do 28. postaju radna mjesta novih rednih 
brojeva 15. do 29. 

Članak 4. 
 
 Ovaj  Pravilnik stupa na snagu dana  1. listopada 2018. godine. 
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O b r a z l o ž e nj e 
 
 

Predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu, u okviru Direkcije za opće i kadrovske poslove,  Službe kadrovskih poslova i 
pisarnica predlaže se kod radnog mjesta Stručni suradnik 1 za kadrovske poslove (koef. 1,47) 
smanjiti broj izvršitelja sa dva na jednog izvršitelja, te ustrojiti novo radno mjesto naziva Referent 1 
za kadrovske poslove sa jednim izvršiteljem (koef. 1,31). Za radno mjesto Referent 1 za kadrovske 
poslove  predlažu se sljedeći uvjeti:  srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili druge 
društvene struke ili gimnazija, jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
poznavanje rada na računalu i položen državni stručni ispit. 
 

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

30 radnih mjesta sa 65 izvršitelja), a zbroj koeficijenata za sistematizirana radna mjesta smanjuje 
se za koeficijent 0,16. 

 
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 i upravu, dana 
_____________  2018. godine, donio je 

 
PRAVILNIK 

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

 
Članak 1. 

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

mjesta Odjela za gradsku samoupravu i upravu, kod  radnog mjesta rednog broja 13. Stručni 
suradnik 1 za kadrovske poslove smanjuje se broj izvršitelja sa 2 na 1.  

Opis poslova radnog mjesta mijenja se i glasi: 
• obavlja kadrovske poslove iz područja službeničkih i radnih odnosa za Grad Rijeku, Javnu 

vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke, Agenciju za društveno poticanu stanogradnju Grada 
Rijeke i Dječji dom TIĆ Rijeka,  

• vodi upravni postupak iz područja službeničkog sustava (izrađuje rješenja o prijmu u 
službu, rješenja o rasporedu i plaći, rješenja o godišnjim ocjenama službenika, rješenja o 
godišnjim odmorima i dopustima, rješenja o premještajima i prestanku službe i dr.),   

• izrađuje natječaje i oglase za prijam u službu, obrađuje zaprimljene prijave po natječajima i 
oglasima i pruža stručnu podršku povjerenstvima za provedbu natječajnih postupaka, 

• prati i obavlja prijave i odjave sa mirovinskog i zdravstvenog osiguranja službenika i 
namještenika Grada Rijeke te radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Agencije 
za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i Dječjeg doma TIĆ Rijeka,  

• prati i vodi evidenciju polaganja državnih stručnih ispita i drugih oblika stručnog 
osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika, 

• provodi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za poticanje zapošljavanja,  
• sudjeluje u izradi novih i nadogradnji postojećih kadrovskih aplikacija, 
• vodi evidencije iz područja službeničkih odnosa, te sudjeluje u izradi izvješća koja se 

odnose na rad Službe,  
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj Službe, ravnatelj Direkcije i pročelnik.“ 

 
Članak 2.  

 
Iza radnog mjesta rednog broja 13. Stručni suradnik 1 za kadrovske poslove ustrojava se 

novo radno mjesto rednog broja 14. i glasi: 
"14. REFERENT 1 ZA KADROVSKE POSLOVE 
Kategorija: III 
Potkategorija: referent 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 11 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za opće i kadrovske poslove – Služba kadrovskih 
poslova i pisarnica 
Broj izvršitelja: 1  
Opis poslova radnog mjesta: 

• obavlja kadrovske poslove za Grad Rijeku, Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke, 
Agenciju za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i Dječji dom TIĆ Rijeka, 

• obavlja poslove vezane za objavljivanje natječaja i oglasa,  
• izrađuje jednostavna i rutinska rješenja iz službeničkih odnosa za Grad Rijeku, 
• izrađuje jednostavne i rutinske odluke iz radno pravnih odnosa za radnike Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada 
Rijeke i Dječjeg doma TIĆ Rijeka, 

• vodi evidencije iz područja službeničkih i radnih odnosa,  



• obavlja poslove prijave, odjave i prijave promjena vezanih za ostvarivanje prava iz 
zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, 

• obavlja administrativne i stručne poslove iz djelokruga rada Službe 
• obavlja i druge poslove po nalogu voditelja službe, ravnatelja i pročelnika 

Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 
• srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili druge društvene struke ili gimnazija  
• 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
• poznavanje rada na računalu 
• položen državni stručni ispit 

Opis razine standardnog mjerila: 
Složenost poslova: Jednostavni i uglavnom rutinski poslovi koji zahtijevaju primjenu precizno 
utvrđenih postupaka metoda rada i stručnih tehnika. 
Samostalnost u radu: Nizak stupanj samostalnosti uz stalan nadzor nadređenog službenika.  
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: učestali kontakti sa službenicima 
drugih upravnih tijela  u svrhu razmjene informacija. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: Odgovornost za zakonitost svog rada i 
postupanja s dokumentacijom povjerenom na čuvanje.“ 
 

Članak 3.  
 

 Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 14. do 28. postaju radna mjesta novih rednih 
brojeva 15. do 29. 
      Članak 4. 
 
 Ovaj  Pravilnik stupa na snagu dana  1. listopada 2018. godine. 
 

 
 
 
 


	028 48 sistematizacija_009
	028 sistematizacija_009_pravilnik
	Izmjene sistematizacije (PUR) - Samouprava
	R E P U B L I K A   H R V A T S K A
	PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA
	GRAD RIJEKA



