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Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela za 
gradsku samoupravu i upravu, u predloženom tekstu.
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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, u okviru Službe za sigurnost 
na radu i opće poslove predlaže se ukinuti radno mjesto Savjetnik 2 za zaštitu od požara i zaštitu 
na radu (1 izvršitelj, koef. 1,87) a umjesto istog ustrojiti radno mjesto Viši stručni suradnik 1 za 
zaštitu od požara i zaštitu na radu (1 izvršitelj, koef. 1,63) sa sljedećim uvjetima: magistar struke ili 
stručni specijalist tehničke struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima, položen ispit iz zaštite na radu i zaštite od požara, poznavanje rada na računalu i 
položen državni stručni ispit. Također se u istoj Službi predlaže ukinuti radno mjesto Viši stručni 
suradnik 1 za opće poslove, a umjesto istog ustrojiti radno mjesto Savjetnik 1 za opće poslove (1 
izvršitelj, koef. 2,02) sa sljedećim uvjetima: magistar struke ili stručni specijalist društvene ili 
tehničke struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje 
rada na računalu i položen državni stručni ispit.

Predlaže se da Pravilnik stupi na snagu osmoga dana od dana donošenja.

Navedenim Prijedlogom ne mijenja se broj izvršitelja u Odjelu (ostaje 65 izvršitelja), a zbroj 
koeficijenata za sistematizirana radna mjesta povećava se za koeficijent 0,15.

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, 4/18 i 112/19), na 
prijedlog pročelnika Odjela za gradsku samoupravu i upravu, Gradonačelnik Grada Rijeke, 
_____________  2020. 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 u popisu radnih 
mjesta Odjela za gradsku samoupravu i upravu, koji čini sastavni dio Pravilnika, radno mjesto 
rednog broja 24. Savjetnik 2 za zaštitu od požara i zaštitu na radu briše se, a umjesto istog 
ustrojava se novo radno mjesto istog rednog broja 24. i glasi:
"24. Viši stručni suradnik 1 za zaštitu od požara i zaštitu na radu
Kategorija: II
Potkategorija: viši stručni suradnik
Razina: -
Klasifikacijski rang: 6
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za opće i kadrovske poslove – Služba za sigurnost 
na radu i opće poslove
Broj izvršitelja: 1 
Opis poslova radnog mjesta:
 sudjeluje u provođenju mjera zaštite na radu i zaštite od požara u gradskoj upravi i pravnim 

osobama kojima su nadležna upravna tijela Grada, te o uočenim nedostacima podnosi izvješća 
odgovornim osobama,

 sudjeluje u izradi propisanih dokumenata uz upute i nadzor rukovodećeg službenika,
 vodi propisane evidencije,
 prati zakonske i podzakonske propise iz područja zaštite a radu i zaštite od požara,
 obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj Službe, voditelj – ravnatelj i pročelnik.
Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja:
 magistar struke ili  stručni specijalist tehničke struke,
 najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 položen stručni ispit iz zaštite od požara i zaštite na radu
 poznavanje rada na računalu,
 položen državni stručni ispit.
Opis razine standardnog mjerila:
Složenost poslova: Stupanj složenosti koji uključuje rješavanje problema uz upute i nadzor 
rukovodećeg službenika
Samostalnost u radu: Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i 
upute rukovodećeg službenika.
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: Stupanj stručnih komunikacija koji 
uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica.
Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: Stupanj odgovornosti koji uključuje 
odgovornost za materijalne resurse kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka 
i metoda rada.“

Članak 2.

Radno mjesto rednog broja 25. Viši stručni suradnik 1 za opće poslove briše se, a umjesto 
istog ustrojava se novo radno mjesto istog rednog broja 25. i glasi:
"25. Savjetnik 1 za opće poslove
Kategorija: II
Potkategorija: savjetnik
Razina: -
Klasifikacijski rang: 5
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za opće i kadrovske poslove – Služba za sigurnost 
na radu i opće poslove



Broj izvršitelja: 1 
Opis poslova radnog mjesta:
 skrbi o pravilnom rasporedu vozila i vozača te sustavno prati rad i raspored vozača te o istom 

vodi propisane evidencije,
 prati raspored i upotrebu vozila, prikuplja račune za gorivo i vodi računa o potrebi zamjene 

kartice za gorivo te urednosti vozila,
 koordinira rad recepcionera – telefonista na portama te domara,
 skrbi o općim poslovima u svezi objekata i druge imovine kojima gospodari Odjel,
 vodi brigu i nadzor nad rashodovanim sredstvima do njihove rasprodaje odnosno isknjižena,
 skrbi o komunikacijskoj opremi i uređajima (fiksna i mobilna telefonija) te vodi evidenciju o 

korisnicima uređaja,
 skrbi za pravilno funkcioniranje tehničke zaštite u objektima kojima gospodari Odjel te vodi 

evidenciju korisnika tehničke zaštite,
 prati izvršenja ugovora iz djelokruga Direkcije
 obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj Službe, voditelj-ravnatelj i pročelnik
Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja:
 magistar struke ili stručni specijalist društvene ili tehničke struke,
 najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 poznavanje rada na računalu,
 položen državni stručni ispit.
Opis razine standardnog mjerila:
Složenost poslova: Stupanj složenosti uključuje organizaciju obavljanja poslova i pružanje potpore 
službenicima i namještenicima u rješavanju složenih zadaća. 
Samostalnost u radu: Relativno visok stupanj samostalnog odlučivanja u poslovima iz djelokruga 
Službe, uz normalno konzultiranje voditelja službe, voditelja-ravnatelja i pročelnika u slučajevima 
složenije naravi.
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: Svakodnevni kontakt sa 
službenicima Odjela, sa drugim odjelima Grada i to neposredno, telefonom ili putem elektronske 
pošte. Česti kontakti sa pružateljima usluga  i izvršiteljima poslova za Grad.
Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: Odgovoran za pravilnu i svrsishodnu uporabu 
voznog parka Grada. Odgovoran za podjelu i pravilno korištenje mobilnih aparata koje korite 
dužnosnici, službenici i namještenici Grada. Odgovornost za materijalne resurse s kojima radi.

Članak 3.

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