
 
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 gradske uprave za kulturu, 23. listopada 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 kulturu 
 

Članak 1. 
 

U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za kulturu - Popisu radnih mjesta 
Odjela gradske uprave za kulturu, koji čini sastavni dio Pravilnika, kod radnog mjesta rednog broja 
3. Savjetnik 1 za ekonomske poslove, opis poslova radnog mjesta mijenja se i glasi: 
„- izrađuje financijsko-planske dokumente te njihove izmjene kao i  izradu njihove dinamike po 
mjesecima i tromjesečjima,   
- kontrolira sve zaprimljene zahtjeve za isplatu sredstava ustanovama u kulturi kojima je Grad 
osnivač (HNK Ivana pl. Zajca Rijeka, Gradsko kazalište lutaka, Gradska knjižnica Rijeka, Hrvatski 
kulturni dom na Sušaku),  
- izrađuje i ovjerava naloge za prijenos financijskih sredstava ustanovama (HNK Ivana pl. Zajca 
Rijeka, Gradsko kazalište lutaka, Gradska knjižnica Rijeka, Hrvatski kulturni dom na Sušaku), 
korisnicima iz Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, te ostalih obveza nastalih u radu 
Odjela,  
- prati izvršenje proračunskih stavaka te priprema materijale za preraspodjelu proračunskih 
sredstava, 
- izrađuje  godišnje i polugodišnje financijske izvještaje, kao i izvještaje na zahtjev Ministarstva 
kulture RH i drugih tijela, 
- sudjeluje u izradi prijedloga kolektivnih ugovora za ustanove kulture kojima je Grad Rijeka 
osnivač i vodi brigu o njihovoj provedbi te sudjeluje kolektivnim pregovorima s predstavnicima 
Sindikata zaposlenih u ustanovama u kulturi,  
- vrši ovjeru ulaznih računa u aplikaciji Riznica te kontrolira suštinsku i formalnu ispravnost računa 
na razini Odjela,  
- samostalno izrađuje te sudjeluje u izradi materijala za Gradonačelnika,  
- vodi evidenciju predmeta u sustavu Integralni informacijski sustav (IIS), 
- provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena vrijednost bez 
PDV-a manja od 20.000,00 kuna, 
- prati propise i stručnu literaturu iz djelokruga svojih poslova, daje sugestije i savjete pročelniku 
Odjela, a po potrebi i ostalim službenicima u vezi s primjenom zakona i ostalih propisa i akata 
vezanih za financijsko i ekonomsko poslovanje Odjela, 
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik Odjela“. 
 

Ukida se radno mjesto rednog broja 4. Viši stručni suradnik 2 za ekonomske poslove, te se 
umjesto istog ustrojava novo radno mjesto pod istim rednim brojem i glasi: 
"4. Savjetnik 2 za ekonomske poslove  
Kategorija: II 
Potkategorija: savjetnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 5. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  -   
Broj izvršitelja: 1 
Opis poslova radnog mjesta: 
- izrađuje financijsko-planske dokumente te njihove izmjene kao i  izradu njihove dinamike po 
mjesecima i tromjesečjima,   
- kontrolira sve zaprimljene zahtjeve za isplatu sredstava ustanovama u kulturi kojima je Grad 
osnivač (Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Muzej grada Rijeke, Art-kino),  
- izrađuje i ovjerava naloge za prijenos financijskih sredstava ustanovama (Muzej moderne i 
suvremene umjetnosti, Muzej grada Rijeke, Art-kino), korisnicima iz Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Rijeke, te ostalih obveza nastalih u radu Odjela, 



- financijski prati EU projekte, 
- rad u sustavu Riznice (planiranje nabave, povezivanje računa i predmeta nabave, ovjera ulaznih 
računa), 
- prati i kontrolira cjelokupno financijsko poslovanje trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o., 
- sudjeluje u izradi izvještaja na zahtjev Ministarstva kulture RH i drugih tijela, 
- sudjeluje u izradi prijedloga kolektivnih ugovora za ustanove kulture kojima je Grad Rijeka 
osnivač, 
- priprema materijale za preraspodjelu proračunskih sredstava, 
- sudjeluje u izradi planova i programa na razini Odjela, prati njihovu realizaciju te izrađuje 
mjesečna, polugodišnja i godišnja financijska izvješća o ostvarenju istih, 
- vrši ovjeru ulaznih računa u aplikaciji Riznica te kontrolira suštinsku i formalnu ispravnost računa 
na razini Odjela,  
- samostalno izrađuje te sudjeluje u izradi materijala za Gradonačelnika,  
- prati stručnu literaturu te pohađa edukacije iz područja svog rada,  
- vodi evidenciju predmeta u sustavu Integralni informacijski sustav (IIS), 
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik Odjela.  
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 složenije poslove unutar i izvan 
upravnoga tijela. 
Samostalnost u radu: samostalnost odlučivanja u obavljanju svih poslova i zadatak radnog mjesta 
uz redoviti nadzor i upute pročelnika. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: Svakodnevni kontakt sa 
pročelnikom i službenicima u Odjelu, službenicima u ostalim upravnim tijelima gradske uprave, te 
ustanovama kulture kojima je Grad osnivač.  Povremeni kontakti s državnim i drugim tijelima. 
Komunikacija je usmena (neposredna ili telefonom) i pismena (dopisi i e-mail poruke).  Suradnja i 
komunikacija je od velikog značaja za rad upravnog tijela a posebna ona koja ima za cilj 
prikupljanje i razmjenu informacija potrebnih za rješavanje pojedinih ekonomskih pitanja. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: stupanj odgovornosti koji uključuje 
odgovornost za točno i zakonito obavljanje poslova u odjelu.“ 
 

Ukida se radno mjesto rednog broja 7. Savjetnik 1 za pravne poslove, te se umjesto istog 
ustrojava novo radno mjesto pod istim rednim brojem i glasi: 
"7. Viši stručni suradnik 1 za pravne poslove 
Kategorija: II 
Potkategorija: savjetnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 5. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  -   
Broj izvršitelja: 1 
Opis poslova radnog mjesta: 
- rješava poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara i realizacije kapitalnih projekata u 
kulturi Grada i Odjela iz nadležnosti Odjela, vezano za provedbu programa zaštite i očuvanja 
kulturnih dobara u objektima koji su u vlasništvu Grada; kapitalnih projekata gradnje novih objekata 
ustanova u kulturi; provedbu programa javnih potreba Grada za djelatnost zaštite i očuvanja 
kulturnih dobara i prati provedbu programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na 
području zaštićene Urbanističke cjeline grada te pruža pravnu pomoć pri izradi godišnjih i 
dugoročnih planova raspodjele sredstava spomeničke rente, 
- sustavno pruža pravnu pomoć pri praćenju i obavljanju poslova vezanih za provedbu programa 
zaštite i očuvanja kulturnih dobara u objektima koji su u vlasništvu Grada, provedbu kapitalnih 
projekata gradnje novih objekata ustanova u kulturi, te predlaže aktivnosti vezane uz njihovu 
provedbu, 
sustavno prati i obavlja poslove vezane za provedbu programa javnih potreba Grada za djelatnost 
zaštite i očuvanja kulturnih dobara i provedbu programa sanacije i obnove pročelja i krovova 
građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada te rješava upravne i ostale predmete iz 



nadležnosti Odjela, izrađuje i/ili pruža pravnu pomoć pri izradi prijedloga akata i dokumentacije iz 
djelatnosti Odjela, a koje donose Gradonačelnik i Gradsko vijeće 
- sustavno pruža pravnu pomoć pročelniku te suradnicima pri obavljanju poslova iz njihova 
djelokruga, 
- rješava svakodnevne zadatke iz nadležnosti Odjela po nalogu pročelnika, te s tim u vezi daje  
pisana pravna mišljenja i sastavlja službene odgovore na upite fizičkih i pravnih osoba te javnih 
tijela, 
- priprema i pregledava ugovore iz nadležnosti Odjela, 
- neposredno kontaktira sa strankama i pruža stručnu pomoć u vezi sa pravnom problematikom 
vezano uz zaštitu i očuvanje kulturnih dobara u nadležnosti Odjela te izrađuje prijedloge službenih 
odgovora na postavljene upite fizičkih osoba, pravnih osoba, javnih tijela i medija u vezi s 
poslovima u nadležnosti Odjela, 
- prati stručnu literaturu i propise vezane za obavljanje stručnih poslova na zaštiti i očuvanju 
kulturnih dobara iz nadležnosti Odjela, 
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik. 
Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 
- magistar struke ili stručni specijalist pravne 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 koja uključuje obavljanje izvršnih poslova (izrada i provedba 
akata) iz raznih pravnih područja (obvezno pravo, radno pravo, zakoni iz područja kulture, porezni 
propisi, autorskog prava itd). Složenost posla vezana je i uz raznovrsnost poslova koji se obavljaju, 
potrebu hitnog i efikasnog izvršenja nepredviđenih radnih zadataka te s time u vezi izvršavanja 
više radnih zadataka u kratkom vremenskom roku.   
Samostalnost u radu Poslovi i zadaci obavljaju se potpuno samostalno uz opće i specifične 
smjernice i upute nadređenih te uz povremeni nadzor. Poslovi i zadaci zahtijevaju stupanj 
samostalnosti pri izradi prijedloge odluka i drugih akata velike složenosti.   
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: : Svakodnevni kontakt sa 
pročelnikom i službenicima u Odjelu, službenicima u ostalim upravnim tijelima gradske uprave, te 
ustanovama kulture kojima je Grad osnivač.  Povremeni kontakti s državnim i drugim tijelima. 
Komunikacija je usmena (neposredna ili telefonom) i pismena (dopisi i e-mail poruke).  Suradnja i 
komunikacija je od velikog značaja za rad upravnog tijela a posebna ona koja ima za cilj 
prikupljanje i razmjenu informacija potrebnih za rješavanje pojedinih pravnih pitanja. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: stupanj odgovornosti za zakonitost rada i 
postupaka u Odjelu pri provedbi odluka Gradonačelnika i Gradskog vijeća. Poslovi i zadaci radnog 
mjesta znatno utječu na provedbu ciljeva Odjela. Odgovornost za materijalne resurse u obavljanju 
poslova.". 

Članak 2. 
 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana donošenja. 
 
KLASA: 023-01/18-04/145-31 
URBROJ: 2170/01-15-00-18-1 
Rijeka, 23. listopada 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 
kulturu, u Popisu radnih mjesta, koji čini sastavni dio Pravilnika, predlaže se kod radnog mjesta Savjetnik 
1 za ekonomske poslove dopuniti odnosno izmijeniti opis poslova. Ujedno se predlaže ukinuti dva radna 
mjesta: Viši stručni suradnik 2 za ekonomske poslove (1 izvršitelj, koef. 1,53) i Savjetnik 1 za pravne 
poslove (1 izvršitelj, koef. 2,02), a umjesto istih, predlaže se ustrojiti dva nova radna mjesta i to:  
- Savjetnik 2 za ekonomske poslove (1 izvršitelj, koef. 1,87) sa sljedećim uvjetima: magistar struke ili 
stručni specijalist ekonomske struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,  
poznavanje rada na računalu te  položen državni stručni ispit; 
- Viši stručni suradnik 1 za pravne poslove (1 izvršitelj, koef. 1,63)  sa sljedećim uvjetima:  magistar 
struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima,   poznavanje rada na računalu te položen državni stručni ispit. 

 
  Navedenim Prijedlogom ne mijenja se niti broj radnih mjesta niti broj izvršitelja (ostaje                    

24 radna mjesta sa 28 izvršitelja), a zbroj koeficijenata za sistematizirana radna mjesta smanjuje se za 
koeficijent 0,05. 

 
Predlaže se da Pravilnik stupi na snagu osmoga dana od dana donošenja. 
 
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 kulturu, 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 gradske uprave za kulturu, 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 kulturu 
 

 
Članak 1. 

 
U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za kulturu - Popisu radnih mjesta Odjela 

gradske uprave za kulturu, koji čini sastavni dio Pravilnika, kod radnog mjesta rednog broja 3. Savjetnik 
1 za ekonomske poslove, opis poslova radnog mjesta mijenja se i glasi: 
„- izrađuje financijsko-planske dokumente te njihove izmjene kao i  izradu njihove dinamike po mjesecima 
i tromjesečjima,   
- kontrolira sve zaprimljene zahtjeve za isplatu sredstava ustanovama u kulturi kojima je Grad osnivač 
(HNK Ivana pl. Zajca Rijeka, Gradsko kazalište lutaka, Gradska knjižnica Rijeka, Hrvatski kulturni dom na 
Sušaku),  
- izrađuje i ovjerava naloge za prijenos financijskih sredstava ustanovama (HNK Ivana pl. Zajca Rijeka, 
Gradsko kazalište lutaka, Gradska knjižnica Rijeka, Hrvatski kulturni dom na Sušaku), korisnicima iz 
Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, te ostalih obveza nastalih u radu Odjela,  
- prati izvršenje proračunskih stavaka te priprema materijale za preraspodjelu proračunskih sredstava, 
- izrađuje  godišnje i polugodišnje financijske izvještaje, kao i izvještaje na zahtjev Ministarstva kulture RH 
i drugih tijela, 
- sudjeluje u izradi prijedloga kolektivnih ugovora za ustanove kulture kojima je Grad Rijeka osnivač i vodi 
brigu o njihovoj provedbi te sudjeluje kolektivnim pregovorima s predstavnicima Sindikata zaposlenih u 
ustanovama u kulturi,  
- vrši ovjeru ulaznih računa u aplikaciji Riznica te kontrolira suštinsku i formalnu ispravnost računa na 
razini Odjela,  
- samostalno izrađuje te sudjeluje u izradi materijala za Gradonačelnika,  
- vodi evidenciju predmeta u sustavu Integralni informacijski sustav (IIS), 
- provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena vrijednost bez PDV-
a manja od 20.000,00 kuna, 
- prati propise i stručnu literaturu iz djelokruga svojih poslova, daje sugestije i savjete pročelniku Odjela, a 
po potrebi i ostalim službenicima u vezi s primjenom zakona i ostalih propisa i akata vezanih za 
financijsko i ekonomsko poslovanje Odjela, 
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik Odjela“. 
 

Ukida se radno mjesto rednog broja 4. Viši stručni suradnik 2 za ekonomske poslove, te se 
umjesto istog ustrojava novo radno mjesto pod istim rednim brojem i glasi: 
"4. Savjetnik 2 za ekonomske poslove  
Kategorija: II 
Potkategorija: savjetnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 5. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  -   
Broj izvršitelja: 1 
Opis poslova radnog mjesta: 
- izrađuje financijsko-planske dokumente te njihove izmjene kao i  izradu njihove dinamike po mjesecima 
i tromjesečjima,   
- kontrolira sve zaprimljene zahtjeve za isplatu sredstava ustanovama u kulturi kojima je Grad osnivač 
(Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Muzej grada Rijeke, Art-kino),  
- izrađuje i ovjerava naloge za prijenos financijskih sredstava ustanovama (Muzej moderne i suvremene 
umjetnosti, Muzej grada Rijeke, Art-kino), korisnicima iz Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, 
te ostalih obveza nastalih u radu Odjela, 



 

 

- financijski prati EU projekte, 
- rad u sustavu Riznice (planiranje nabave, povezivanje računa i predmeta nabave, ovjera ulaznih 
računa), 
- prati i kontrolira cjelokupno financijsko poslovanje trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o., 
- sudjeluje u izradi izvještaja na zahtjev Ministarstva kulture RH i drugih tijela, 
- sudjeluje u izradi prijedloga kolektivnih ugovora za ustanove kulture kojima je Grad Rijeka osnivač, 
- priprema materijale za preraspodjelu proračunskih sredstava, 
- sudjeluje u izradi planova i programa na razini Odjela, prati njihovu realizaciju te izrađuje mjesečna, 
polugodišnja i godišnja financijska izvješća o ostvarenju istih, 
- vrši ovjeru ulaznih računa u aplikaciji Riznica te kontrolira suštinsku i formalnu ispravnost računa na 
razini Odjela,  
- samostalno izrađuje te sudjeluje u izradi materijala za Gradonačelnika,  
- prati stručnu literaturu te pohađa edukacije iz područja svog rada,  
- vodi evidenciju predmeta u sustavu Integralni informacijski sustav (IIS), 
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik Odjela.  
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 složenije poslove unutar i izvan upravnoga 
tijela. 
Samostalnost u radu: samostalnost odlučivanja u obavljanju svih poslova i zadatak radnog mjesta uz 
redoviti nadzor i upute pročelnika. 
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: Svakodnevni kontakt sa pročelnikom i 
službenicima u Odjelu, službenicima u ostalim upravnim tijelima gradske uprave, te ustanovama kulture 
kojima je Grad osnivač.  Povremeni kontakti s državnim i drugim tijelima. Komunikacija je usmena 
(neposredna ili telefonom) i pismena (dopisi i e-mail poruke).  Suradnja i komunikacija je od velikog 
značaja za rad upravnog tijela a posebna ona koja ima za cilj prikupljanje i razmjenu informacija 
potrebnih za rješavanje pojedinih ekonomskih pitanja. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za 
točno i zakonito obavljanje poslova u odjelu.“ 

 
 

Ukida se radno mjesto rednog broja 7. Savjetnik 1 za pravne poslove, te se umjesto istog 
ustrojava novo radno mjesto pod istim rednim brojem i glasi: 
"7. Viši stručni suradnik 1 za pravne poslove 
Kategorija: II 
Potkategorija: savjetnik 
Razina: - 
Klasifikacijski rang: 5. 
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  -   
Broj izvršitelja: 1 
Opis poslova radnog mjesta: 
- rješava poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara i realizacije kapitalnih projekata u 
kulturi Grada i Odjela iz nadležnosti Odjela, vezano za provedbu programa zaštite i očuvanja kulturnih 
dobara u objektima koji su u vlasništvu Grada; kapitalnih projekata gradnje novih objekata ustanova u 
kulturi; provedbu programa javnih potreba Grada za djelatnost zaštite i očuvanja kulturnih dobara i prati 
provedbu programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke 
cjeline grada te pruža pravnu pomoć pri izradi godišnjih i dugoročnih planova raspodjele sredstava 
spomeničke rente, 
- sustavno pruža pravnu pomoć pri praćenju i obavljanju poslova vezanih za provedbu programa zaštite i 
očuvanja kulturnih dobara u objektima koji su u vlasništvu Grada, provedbu kapitalnih projekata gradnje 
novih objekata ustanova u kulturi, te predlaže aktivnosti vezane uz njihovu provedbu, 
sustavno prati i obavlja poslove vezane za provedbu programa javnih potreba Grada za djelatnost zaštite 
i očuvanja kulturnih dobara i provedbu programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na 
području zaštićene Urbanističke cjeline grada te rješava upravne i ostale predmete iz nadležnosti Odjela, 



 

 

izrađuje i/ili pruža pravnu pomoć pri izradi prijedloga akata i dokumentacije iz djelatnosti Odjela, a koje 
donose Gradonačelnik i Gradsko vijeće 
- sustavno pruža pravnu pomoć pročelniku te suradnicima pri obavljanju poslova iz njihova djelokruga, 
- rješava svakodnevne zadatke iz nadležnosti Odjela po nalogu pročelnika, te s tim u vezi daje  pisana 
pravna mišljenja i sastavlja službene odgovore na upite fizičkih i pravnih osoba te javnih tijela, 
- priprema i pregledava ugovore iz nadležnosti Odjela, 
- neposredno kontaktira sa strankama i pruža stručnu pomoć u vezi sa pravnom problematikom vezano 
uz zaštitu i očuvanje kulturnih dobara u nadležnosti Odjela te izrađuje prijedloge službenih odgovora na 
postavljene upite fizičkih osoba, pravnih osoba, javnih tijela i medija u vezi s poslovima u nadležnosti 
Odjela, 
- prati stručnu literaturu i propise vezane za obavljanje stručnih poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih 
dobara iz nadležnosti Odjela, 
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik. 
Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: 
- magistar struke ili stručni specijalist pravne 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 koja uključuje obavljanje izvršnih poslova (izrada i provedba akata) 
iz raznih pravnih područja (obvezno pravo, radno pravo, zakoni iz područja kulture, porezni propisi, 
autorskog prava itd). Složenost posla vezana je i uz raznovrsnost poslova koji se obavljaju, potrebu 
hitnog i efikasnog izvršenja nepredviđenih radnih zadataka te s time u vezi izvršavanja više radnih 
zadataka u kratkom vremenskom roku.   
Samostalnost u radu Poslovi i zadaci obavljaju se potpuno samostalno uz opće i specifične smjernice i 
upute nadređenih te uz povremeni nadzor. Poslovi i zadaci zahtijevaju stupanj samostalnosti pri izradi 
prijedloge odluka i drugih akata velike složenosti.   
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: : Svakodnevni kontakt sa pročelnikom i 
službenicima u Odjelu, službenicima u ostalim upravnim tijelima gradske uprave, te ustanovama kulture 
kojima je Grad osnivač.  Povremeni kontakti s državnim i drugim tijelima. Komunikacija je usmena 
(neposredna ili telefonom) i pismena (dopisi i e-mail poruke).  Suradnja i komunikacija je od velikog 
značaja za rad upravnog tijela a posebna ona koja ima za cilj prikupljanje i razmjenu informacija 
potrebnih za rješavanje pojedinih pravnih pitanja. 
Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: stupanj odgovornosti za zakonitost rada i 
postupaka u Odjelu pri provedbi odluka Gradonačelnika i Gradskog vijeća. Poslovi i zadaci radnog mjesta 
znatno utječu na provedbu ciljeva Odjela. Odgovornost za materijalne resurse u obavljanju poslova.". 
 

Članak 2. 
 
 Ovaj  Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana donošenja. 

 
 
 
 


	031 10 sistematizacija_006
	031 sistematizacija_006_pravilnik
	Pravilnik o unutarnjem redu - izmjene i dopune
	R E P U B L I K A   H R V A T S K A
	PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA
	GRAD RIJEKA



