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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/62-61
URBROJ: 2170/01-15-00-20-18
Rijeka, 2. 6. 2020.

Gradonačelnik je 2. lipnja 2020. 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
2. Odjel za gradsku samoupravu i upravu,
n/r mr.sc. Mladena Vukelića i Sanje Marušić-Baričević
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, 4/18 i 112/19), 
Gradonačelnik Grada Rijeke, po prijedlogu pročelnice Odjela gradske uprave za komunalni sustav, 
2. lipnja 2020. 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 kod 
radnog mjesta rednog broja 21. Viši referent za očevid u prostorima, u opisu standardnog mjerila 
potrebnog stručnog znanja mijenja se točka 1. i glasi:

„- sveučilišni ili stručni prvostupnik tehničke struke“

Članak 2.

Ukida se radno mjesto rednog broja 34. Savjetnik 2 za tehničke poslove pripreme.

Članak 3.

Radna mjesta dosadašnjeg rednog broja 35. Savjetnik 2 za javne površine i komunalne 
objekte i rednog broja 36. Savjetnik 2 za pomorsko dobro i nerazvrstane ceste postaju radna 
mjesta rednog broja 34. i 35.

Članak 4.

Iza radnog mjesta novog rednog broja 35. Savjetnik 2 za pomorsko dobro i nerazvrstane 
ceste, ustrojava se novo radno mjesto rednog broja 36. i glasi:

„36. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA POMORSKO DOBRO 
Kategorija: II
Potkategorija: viši stručni suradnik
Razina: -
Klasifikacijski rang: 6
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice: Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti –
Služba održavanja
Broj izvršitelja: 1
Opis poslova radnog mjesta:
 vrši nadzor nad poslovima održavanja pomorskog dobra, te vrši druge nadzore po 

potrebi, ovjerava primljene račune za izvršene radove

 kontrolira troškovnike radova i usluga 

 sudjeluje u postupku ustupanja radova, izrada troškovnika i sastavljanja projektnih 
zadataka i praćenje izrade projekata

 priprema elemente za izradu Plana održavanja pomorskog dobra
 priprema tehničku dokumentaciju, te izrađuje troškovnike za nabavu, ovjerava račune i 

sastavlja Izvješća o izvršenju
 kontaktira sa strankama, unutar Odjela i s drugim Odjelima
 predlaže mjere unapređenja i racionalizacije poslova
 obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj - ravnatelj 
Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja:
 magistar struke ili stručni specijalist građevinske struke
 najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 poznavanje rada na računalu
 položen državni stručni ispit
Opis razine standardnih mjerila:
Složenost poslova: Stalni stručniji poslovi vezani uz pomorsko dobro.
Samostalnost u radu: Obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog 
službenika.



Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: Svakodnevni kontakti 
sa službenicima odjela i strankama kao i drugim odjelima.
Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: Odgovornost za pravilnu primjenu 
postupaka i metoda rada i zakonitost postupanja u izvršenju poslova i zadataka radnog 
mjesta,

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana donošenja.

KLASA: 023-01/20-04/63-61
URBROJ: 2170/01-15-00-20-1
Rijeka, 2. lipnja 2020.

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 zajedničke komunalne djelatnosti
KLASA: 363-01/20-04/40
URBROJ: 2170/01-02-20-20-1

Rijeka, 29.05.2020.g.

GRADONAČELNIKU
  NA DONOŠENJE

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

Pročelnica

Irena Miličević

                                         

                                                                                                

#potpis#



Titov trg 3, 51000  Rijeka, Hrvatska                                                                                                                      www.-rijeka.hr
Tel. ++38551209405, Fax. 209406                                                                                                                          E-mail: irena.milicevic@rijeka.hr

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 zajedničke komunalne djelatnosti predlaže se izmjena 
opisa standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja kod radnog mjesta rednog broja 21. Viši 
referent za očevid u prostorima na način da umjesto sveučilišni ili stručni prvostupnik građevinske 
struke treba stajati sveučilišni ili stručni prvostupnik tehničke struke. Prednje se predlaže iz 
razloga što na tržištu rada već dulje vrijeme postoji deficit inženjera građevinarstva tako da na 
objavljenim natječajima nema gotovo nikakvu mogućnosti odabira kandidata, te je ocijenjeno kako 
je za predmetno radno mjesto stoga potrebno staviti tehničku struku. Nadalje predlaže se ukidanje 
radnog mjesta rednog broja 34. Savjetnik 2 za tehničke poslove (koef. 1,87) s obzirom da je 
službenica tog radnog mjesta prešla u Odjel gradske uprave za javnu nabavu te nema potrebe za 
poslovima tog radnog mjesta. Također se, zbog povećanog obima posla na površinama 
pomorskog dobra predlaže ustrojiti novo radno mjesto Viši stručni suradnik 1 za pomorsko dobro 
(koef. 1,63). 

Predloženim izmjenama u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav ne povećava broj 
radnih mjesta kao ni broj sistematiziranih izvršitelja, dok se zbroj koeficijenata za sistematizirana 
radna mjesta matematički smanjuje se koeficijent za 0,24.

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.
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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), 
Gradonačelnik Grada Rijeke, po prijedlogu pročelnice Odjela gradske uprave za komunalni sustav, 
dana                 ., 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 kod 
radnog mjesta rednog broja 21. Viši referent za očevid u prostorima, u opisu standardnog mjerila 
potrebnog stručnog znanja mijenja se točka 1. i glasi:

„- sveučilišni ili stručni prvostupnik tehničke struke“

                                                                 Članak 2.

Ukida se radno mjesto rednog broja 34. Savjetnik 2 za tehničke poslove pripreme.

  Članak 3.

Radna mjesta dosadašnjeg rednog broja 35. Savjetnik 2 za javne površine i komunalne 
objekte i rednog broja 36. Savjetnik 2 za pomorsko dobro i nerazvrstane ceste postaju radna 
mjesta rednog broja 34. i 35.

Članak 4.

Iza radnog mjesta novog rednog broja 35. Savjetnik 2 za pomorsko dobro i nerazvrstane 
ceste, ustrojava se novo radno mjesto rednog broja 36. i glasi:

„36. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA POMORSKO DOBRO 
Kategorija: II
Potkategorija: viši stručni suradnik
Razina: -
Klasifikacijski rang: 6
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice: Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti –
Služba održavanja
Broj izvršitelja: 1

Opis poslova radnog mjesta:
 vrši nadzor nad poslovima održavanja pomorskog dobra, te vrši druge nadzore po 

potrebi, ovjerava primljene račune za izvršene radove

 kontrolira troškovnike radova i usluga 

 sudjeluje u postupku ustupanja radova, izrada troškovnika i sastavljanja projektnih 
zadataka i praćenje izrade projekata

 priprema elemente za izradu Plana održavanja pomorskog dobra
 priprema tehničku dokumentaciju, te izrađuje troškovnike za nabavu, ovjerava račune i 

sastavlja Izvješća o izvršenju
 kontaktira sa strankama, unutar Odjela i s drugim Odjelima
 predlaže mjere unapređenja i racionalizacije poslova
 obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj - ravnatelj 
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Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja:
 magistar struke ili stručni specijalist građevinske struke
 najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 poznavanje rada na računalu
 položen državni stručni ispit

Opis razine standardnih mjerila:
Složenost poslova: Stalni stručniji poslovi vezani uz pomorsko dobro.
Samostalnost u radu: Obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog 
službenika.
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: Svakodnevni kontakti 
sa službenicima odjela i strankama kao i drugim odjelima.
Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: Odgovornost za pravilnu primjenu 
postupaka i metoda rada i zakonitost postupanja u izvršenju poslova i zadataka radnog 
mjesta,

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana donošenja.
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