
                          
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: 2170/01-15-00-19-30
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 komunalni sustav, u predloženom tekstu.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za komunalni sustav,
n/r Irene Miličević i Marka Drpića
2. Odjel za gradsku samoupravu i upravu,
n/r mr.sc. Mladena Vukelića i Sanje Kontuš
3. Odjel gradske uprave za financije, 2X



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, po prijedlogu pročelnice Odjela gradske uprave za komunalni sustav, 21. svibnja
2019. godine, donio je

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu 

Odjela gradske uprave za komunalni sustav

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Popisu radnih 
mjesta Odjela gradske uprave za komunalni sustav koji čini sastavni dio Pravilnika, ukida se radno 
mjesto rednog broja 58. Savjetnik 2 za ekonomske poslove, te se umjesto istog ustrojava novo 
radno mjesto istog rednog broja i glasi:

„58. SAVJETNIK 2 ZA PRAVNE POSLOVE
Kategorija: II
Potkategorija: savjetnik
Razina: -
Klasifikacijski rang: 5.
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice: Direkcija za prometno redarstvo
Broj izvršitelja: 1
Opis poslova radnog mjesta:

 sudjeluje u izradi izvješća i stručnih materijala za Gradonačelnika i Gradsko vijeće iz 
djelokruga rada Direkcije

 prima stranke i odgovara na pisane podneske stranaka
 prati pravne propise koji se odnose na djelokrug rada Direkcije za prometno redarstvo
 usko surađuje sa Prekršajnim sudom i zastupa Direkciju u pravnim stvarima 
 izdaje obvezne prekršajne naloge i zahtjeve za dostavu podataka za fizičke i pravne osobe 
 vodi postupak prisilne naplate i surađuje s Poreznom upravom
 prati naplatu izdanih obavijesti i prekršajnih naloga, te surađuje sa Odjelom gradske uprave 

za financije vezano za povrat preplaćenih ili pogrešno uplaćenih financijskih sredstava
 obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj – ravnatelj Direkcije i pročelnik

Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja:
 magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,  
 najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 položen državni stručni ispit,
 poznavanje rada na računalu

Opis razine standardnih mjerila:
Složenost poslova: Stupanj složenosti poslova obuhvaća vođenje postupka prisilne naplate i 
prekršajnog postupka..
Samostalnost u redu: Zadatke u većem dijelu obavlja u skladu s općim i posebnim uputama i 
dogovorom s voditeljem - ravnateljem Direkcije.
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: Stupanj stručne komunikacije koji 
uključuje komunikaciju sa službenicima u drugim upravnim tijelima Grada, kao i sa Prekršajnim 
sudom prilikom rješavanja predmeta po uloženim prigovorima stranaka.
Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: Odgovara za zakonitost svoga rada i 
zakonitost u postupanju prilikom vođenja prekršajnog postupka i postupka prisilne naplate, te za 
sredstva koja su mu povjerena za obavljanje poslova.“

Kod radnog mjesta  rednog broja 61. Referent 1 – prometni redar, u opisu  standardnog 
mjerila potrebnog stručnog znanja, točka 1. mijenja se  i glasi:
„- srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju“.



Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana donošenja.

KLASA: 023-01/19-04/45-46
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
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Direkcija plana, razvoja i gradnje

KLASA: 363-02/19-04/30
URBROJ: 2170/01-02-10-19-1

Rijeka, 13. svibnja 2019. godine

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA

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

Materijal izradio: 

Drpić Marko

Ravnatelj:

Drpić Marko

                                          Pročelnik:

                                                                                                Irena Miličević

#potpis#





O b r a z l o ž e n j e

Predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave 
za komunalni sustav, u Popisu radnih mjesta Odjela gradske uprave za komunalni sustav, koji čini 
sastavni dio Pravilnika, u okviru Direkcije za prometno redarstvo, predlaže se ukinuti nepopunjeno 
radno mjesto rednog broja 58. Savjetnik 2 za ekonomske poslove, koje je sistematizirano sa 
jednim izvršiteljem, te umjesto istog ustrojiti novo radno mjesto Savjetnik 2 za pravne poslove sa 
jednim izvršiteljem. Za predmetno radno mjesto predlažu se sljedeći uvjeti : magistar struke ili 
stručni specijalist pravne struke, najmanje tri godine radnog staža na odgovarajućim poslovima, 
položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računalu. 

Također se kod radnog mjesta rednog broja  61. Referent 1- prometni redar, predlaže 
izmijeniti uvjet za raspored na to radno mjesto po pitanju smjera stručne spreme, te se umjesto   
sadašnjeg uvjeta srednje stručne spreme u četverogodišnjem trajanju upravne, prometne ili 
tehničke struke, predlaže uvjet srednje stručne spreme u četverogodišnjem trajanju, neovisno o 
smjeru stručne spreme.

Predloženim izmjenama ne utječe se  niti na broj radnih mjesta i izvršitelja niti na ukupan 
zbroj koeficijenata za sistematizirana radna mjesta u okviru Odjela gradske uprave za komunalni 
sustav.

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 komunalni sustav, 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, po prijedlogu pročelnice Odjela gradske uprave za komunalni sustav, dana 
_______________ 2019. godine, donosi sljedeći

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu 
Odjela gradske uprave za komunalni sustav

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Popisu radnih 
mjesta Odjela gradske uprave za komunalni sustav koji čini sastavni dio Pravilnika, ukida se radno 
mjesto rednog broja 58. Savjetnik 2 za ekonomske poslove, te se umjesto istog ustrojava novo 
radno mjesto istog rednog broja i glasi:

„58. SAVJETNIK 2 ZA PRAVNE POSLOVE
Kategorija: II
Potkategorija: savjetnik
Razina: -
Klasifikacijski rang: 5.
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice: Direkcija za prometno redarstvo
Broj izvršitelja: 1
Opis poslova radnog mjesta:

 sudjeluje u izradi izvješća i stručnih materijala za Gradonačelnika i Gradsko vijeće iz 
djelokruga rada Direkcije

 prima stranke i odgovara na pisane podneske stranaka
 prati pravne propise koji se odnose na djelokrug rada Direkcije za prometno redarstvo
 usko surađuje sa Prekršajnim sudom i zastupa Direkciju u pravnim stvarima 
 izdaje obvezne prekršajne naloge i zahtjeve za dostavu podataka za fizičke i pravne osobe 
 vodi postupak prisilne naplate i surađuje s Poreznom upravom
 prati naplatu izdanih obavijesti i prekršajnih naloga, te surađuje sa Odjelom gradske uprave 

za financije vezano za povrat preplaćenih ili pogrešno uplaćenih financijskih sredstava
 obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj – ravnatelj Direkcije i pročelnik

Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja:
 magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,  
 najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 položen državni stručni ispit,
 poznavanje rada na računalu

Opis razine standardnih mjerila:
Složenost poslova: Stupanj složenosti poslova obuhvaća vođenje postupka prisilne naplate i 
prekršajnog postupka..
Samostalnost u redu: Zadatke u većem dijelu obavlja u skladu s općim i posebnim uputama i 
dogovorom s voditeljem - ravnateljem Direkcije.
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: Stupanj stručne komunikacije koji 
uključuje komunikaciju sa službenicima u drugim upravnim tijelima Grada, kao i sa Prekršajnim 
sudom prilikom rješavanja predmeta po uloženim prigovorima stranaka.
Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: Odgovara za zakonitost svoga rada i 
zakonitost u postupanju prilikom vođenja prekršajnog postupka i postupka prisilne naplate, te za 
sredstva koja su mu povjerena za obavljanje poslova.“



Kod radnog mjesta  rednog broja 61. Referent 1 – prometni redar, u opisu  standardnog 
mjerila potrebnog stručnog znanja, točka 1. mijenja se  i glasi:
„- srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju“.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana donošenja.
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