
                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/41-46
URBROJ: 2170/01-15-00-19-31
Rijeka, 21. 5. 2019.

Gradonačelnik je 21. svibnja 2019. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske 
uprave za financije, u predloženom tekstu.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za financije,
n/r Ante Mađerića, Nine Belik, Vladana Mekterovića
2. Odjel za gradsku samoupravu i upravu,
n/r mr.sc. Mladena Vukelića i Sanje Kontuš



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 financije, 21. svibnja 2019. godine, 
donio je 

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

Odjela gradske uprave za financije

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za financije – Popisu radnih mjesta 
Odjela gradske uprave za financije, iza radnog mjesta rednog broja 3. Viši savjetnik – specijalist 
koordinator za financijsko upravljanje i kontrole i sustav kvalitete, ustrojava se novo radno mjesto 
novog rednog broja 4. i glasi:
"4. Viši stručni suradnik 2 za financijsko upravljanje i kontrole  
Kategorija: II
Potkategorija: viši stručni suradnik
Razina: -
Klasifikacijski rang: 6.
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice: -  
Broj izvršitelja: 1
Opis  poslova  radnog mjesta :

 u suradnji sa koordinatorom za financijsko upravljanje i kontrole sudjeluje u poslovima 
koordinacije i pružanja pomoći rukovodećim službenicima u tijelima gradske uprave na 
uspostavljanju i razvoju unutarnjih financijskih kontrola i ISO sustava kvalitete,

 sudjeluje u poslovima ažuriranja knjige poslovnih procesa, procjeni rizika te ustrojavanju i 
ažuriranju registra rizika te izrade i ažuriranja strategije upravljanja rizicima,

 predlaže analizu potrebnih i postojećih kontrola te daje prijedlog koordinatoru za financijsko 
upravljanje za provođenje naknadnih unutarnjih kontrola u poslovnim procesima i 
transakcijama koje su izložene većem riziku ili su značajnije za poslovanje Grada,

 u suradnji sa koordinatorom za financijsko upravljanje i kontrole, prati i analizira kontrolne 
aktivnosti usmjerene na smanjenje rizika i sudjeluje u izradi prijedloga za unapređenje 
sustava financijskog upravljanja i kontrola te ISO sustava kvalitete te prijedloga za 
provođenje periodičnih testiranja unutarnjih kontrola u poslovnim procesima i transakcijama 
koje su izložene većem riziku,

 u suradnji sa koordinatorom za financijsko upravljanje i kontrole sudjeluje u poslovima 
praćenja primjene internih akata s područja financijskog upravljanja te izradi njihovih 
izmjena i dopuna sukladno izmjenama zakona i drugih propisa, rezultata vanjske procjene 
te samo- procjene sustava unutarnjih kontrola,

 sudjeluje u izradi stručnih mišljenja i uputa, smjernica i izvještaja iz djelokruga rada 
financijskog upravljanja i kontrola u Gradu i provedbi ISO sustava,

 prati propise i stručnu literaturu i sudjeluje na stručnim savjetovanjima i drugim oblicima 
izobrazbe iz područja financijskog upravljanja i kontrola i ISO sustava te u suradnji sa 
koordinatorom za financijsko upravljanje i kontrole kontinuirano surađuje sa Središnjom 
harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija,

 u suradnji sa koordinatorom za financijsko upravljanje i kontrole sudjeluje u poslovima 
koordinacije provođenja samoprocjene sustava unutarnjih kontrola putem izjave o fiskalnoj 
odgovornosti u tijelima gradske uprave i proračunskim korisnicima iz nadležnosti,

 upozorava na uočene nepravilnosti iz djelokruga rada koordinatora za financijsko 
upravljanje i kontrole i nadređene službenike te predlaže mjere i aktivnosti za unapređenje 
organizacije rada i primjenu novih tehnoloških rješenja,

 obavlja poslove odlaganja, čuvanja, izlučivanja dokumentacije iz djelokruga rada 
financijskog upravljanja i kontrola u Gradu i provedbi ISO sustava i drugog arhivskog 
gradiva sukladno zakonskim propisima i aktima Grada, 



 obavlja i druge poslove po nalogu koordinatora za financijsko upravljanje i kontrole i 
pročelnika Odjela. 

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

Opis razine standardnih mjerila:
Složenost poslova: Stupanj složenosti posla koji uključuje suradnju sa koordinatorom za financijsko 
upravljanje za uspostavu i razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrola i ISO sustava kvalitete, 
uključujući pružanje stručne pomoći službenicima gradske uprave u praćenju poslovnih procesa te 
kontinuiranog praćenja i analize kontrolnih aktivnosti usmjerenih na smanjenje rizika kao i davanja 
prijedloga za unapređenje sustava financijskog upravljanja i kontrola i ISO sustava kvalitete.
Samostalnost u radu: Stupanj samostalnosti koji uključuje redoviti nadzor i upute koordinatora za 
financijsko upravljanje u predlaganju sadržaja i aktivnosti za uspostavu i razvoj sustava unutarnjih 
kontrola, ustrojavanju i praćenju registra rizika, kao i donošenju, provođenju i unaprijeđenu ISO 
sustava kvalitete.
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: Stalna komunikacija sa 
koordinatorom za financijsko upravljanje i kontrole, menadžerom ISO sustava kvalitete, te 
službenicima upravnih tijela i Uredom za unutarnju reviziju u svrhu praćenja poslovnih procesa te 
praćenja i analize kontrolnih aktivnosti u uspostavi procesa unutarnjih kontrola u Gradu Rijeci i ISO 
sustava kvalitete. 
Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: Odgovornost za pravilnu primjenu postupaka i 
metoda rada sukladno pozitivnim propisima, pravilima struke i uputama koordinatora za financijsko 
upravljanje. Odgovornost za sredstva koja su povjerena za obavljanje poslova (računalo, uredski 
namještaj i pribor).“

Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 4. do 48. postaju radna mjesta rednih brojeva 5. 
do 49.

Članak 2.

Ovaj  Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana donošenja.

KLASA: 023-01/19-04/46-46
URBROJ: 2170/01-15-00-19-1
Rijeka, 21. svibnja 2019.

GRADONAČELNIK

      
                                                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A
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            GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za financije
KLASA: 400-01/19-01/18
URBROJ: 2170/01-08-00-19-1

Rijeka, 14.05.2019.

GRADONAČELNIKU
  NA DONOŠENJE

PREDMET: Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o unutarnjem redu  
                    Odjela gradske uprave za financije

v.d. Pročelnik

Ante Mađerić
                                                                         #potpis#

Materijal izradili:
Nina Belik
Vladan Mekterović
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O b r a z l o ž e nj e

Predloženim Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela 
gradske uprave za financije, u Popisu radnih mjesta Odjela gradske uprave za financije predlaže 
se ustrojiti novo radno mjesto „Viši stručni suradnik 2 za financijsko upravljanje i kontrole i sustav 
kvalitete“ sa jednim izvršiteljem. Za radno mjesto predlažu se sljedeći uvjeti: magistar struke ili 
stručni specijalist ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima, poznavanje rada na računalu te položen državni stručni ispit.

Navedenim Prijedlogom broj radnih mjesta u Odjelu povećava se za jedno radno mjesto (sa 
48 na 49 radnih mjesta), kao i broj sistematiziranih izvršitelja (sa 56 na 57 izvršitelja), dok se 
ukupan zbroj koeficijenata za sistematizirana radna mjesta povećava za koeficijent 1,53.

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 financije, 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 financije, dana 
____________2019. donio je 

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

Odjela gradske uprave za financije

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za financije – Popisu radnih mjesta 
Odjela gradske uprave za financije, iza radnog mjesta rednog broja 3. Viši savjetnik – specijalist 
koordinator za financijsko upravljanje i kontrole i sustav kvalitete, ustrojava se novo radno mjesto 
novog rednog broja 4. i glasi:
"4. Viši stručni suradnik 2 za financijsko upravljanje i kontrole  
Kategorija: II
Potkategorija: viši stručni suradnik
Razina: -
Klasifikacijski rang: 6.
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice: -  
Broj izvršitelja: 1
Opis  poslova  radnog mjesta :

 u suradnji sa koordinatorom za financijsko upravljanje i kontrole sudjeluje u poslovima 
koordinacije i pružanja pomoći rukovodećim službenicima u tijelima gradske uprave na 
uspostavljanju i razvoju unutarnjih financijskih kontrola i ISO sustava kvalitete,

 sudjeluje u poslovima ažuriranja knjige poslovnih procesa, procjeni rizika te ustrojavanju i 
ažuriranju registra rizika te izrade i ažuriranja strategije upravljanja rizicima,

 predlaže analizu potrebnih i postojećih kontrola te daje prijedlog koordinatoru za financijsko 
upravljanje za provođenje naknadnih unutarnjih kontrola u poslovnim procesima i 
transakcijama koje su izložene većem riziku ili su značajnije za poslovanje Grada,

 u suradnji sa koordinatorom za financijsko upravljanje i kontrole, prati i analizira kontrolne 
aktivnosti usmjerene na smanjenje rizika i sudjeluje u izradi prijedloga za unapređenje 
sustava financijskog upravljanja i kontrola te ISO sustava kvalitete te prijedloga za 
provođenje periodičnih testiranja unutarnjih kontrola u poslovnim procesima i transakcijama 
koje su izložene većem riziku,

 u suradnji sa koordinatorom za financijsko upravljanje i kontrole sudjeluje u poslovima 
praćenja primjene internih akata s područja financijskog upravljanja te izradi njihovih 
izmjena i dopuna sukladno izmjenama zakona i drugih propisa, rezultata vanjske procjene 
te samo- procjene sustava unutarnjih kontrola,

 sudjeluje u izradi stručnih mišljenja i uputa, smjernica i izvještaja iz djelokruga rada 
financijskog upravljanja i kontrola u Gradu i provedbi ISO sustava,

 prati propise i stručnu literaturu i sudjeluje na stručnim savjetovanjima i drugim oblicima 
izobrazbe iz područja financijskog upravljanja i kontrola i ISO sustava te u suradnji sa 
koordinatorom za financijsko upravljanje i kontrole kontinuirano surađuje sa Središnjom 
harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija,

 u suradnji sa koordinatorom za financijsko upravljanje i kontrole sudjeluje u poslovima 
koordinacije provođenja samoprocjene sustava unutarnjih kontrola putem izjave o fiskalnoj 
odgovornosti u tijelima gradske uprave i proračunskim korisnicima iz nadležnosti,

 upozorava na uočene nepravilnosti iz djelokruga rada koordinatora za financijsko 
upravljanje i kontrole i nadređene službenike te predlaže mjere i aktivnosti za unapređenje 
organizacije rada i primjenu novih tehnoloških rješenja,

 obavlja poslove odlaganja, čuvanja, izlučivanja dokumentacije iz djelokruga rada 
financijskog upravljanja i kontrola u Gradu i provedbi ISO sustava i drugog arhivskog 
gradiva sukladno zakonskim propisima i aktima Grada, 



 obavlja i druge poslove po nalogu koordinatora za financijsko upravljanje i kontrole i 
pročelnika Odjela. 

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

Opis razine standardnih mjerila:
Složenost poslova: Stupanj složenosti posla koji uključuje suradnju sa koordinatorom za financijsko 
upravljanje za uspostavu i razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrola i ISO sustava kvalitete, 
uključujući pružanje stručne pomoći službenicima gradske uprave u praćenju poslovnih procesa te 
kontinuiranog praćenja i analize kontrolnih aktivnosti usmjerenih na smanjenje rizika kao i davanja 
prijedloga za unapređenje sustava financijskog upravljanja i kontrola i ISO sustava kvalitete.
Samostalnost u radu: Stupanj samostalnosti koji uključuje redoviti nadzor i upute koordinatora za 
financijsko upravljanje u predlaganju sadržaja i aktivnosti za uspostavu i razvoj sustava unutarnjih 
kontrola, ustrojavanju i praćenju registra rizika, kao i donošenju, provođenju i unaprijeđenu ISO 
sustava kvalitete.
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: Stalna komunikacija sa 
koordinatorom za financijsko upravljanje i kontrole, menadžerom ISO sustava kvalitete, te 
službenicima upravnih tijela i Uredom za unutarnju reviziju u svrhu praćenja poslovnih procesa te 
praćenja i analize kontrolnih aktivnosti u uspostavi procesa unutarnjih kontrola u Gradu Rijeci i ISO 
sustava kvalitete. 
Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: Odgovornost za pravilnu primjenu postupaka i 
metoda rada sukladno pozitivnim propisima, pravilima struke i uputama koordinatora za financijsko 
upravljanje. Odgovornost za sredstva koja su povjerena za obavljanje poslova (računalo, uredski 
namještaj i pribor).“

Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 4. do 48. postaju radna mjesta rednih brojeva 5. 
do 49.

Članak 2.

           Ovaj  Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana donošenja.
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