
Službeni glasnik Grada Osijeka br. 21 od 3. prosinca 2018. 

 

Na temelju članka 4. stavka 3. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18-Uredba), članka 

34. stavka 1. točke 15. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 

1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 12/17 i 2/18) i Pravila o 

unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/15 

i 16/16), na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za programe Europske unije te nakon 

savjetovanja s Povjerenikom Sindikalne podružnice gradske uprave Grada Osijeka, 

Gradonačelnik Grada Osijeka 3. prosinca 2018., donosi 

 

 

P R A V I L N I K 

 

o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu  

Upravnog odjela za programe Europske unije  

 

 

Članak 1. 

 

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe Europske unije (Službeni 

glasnik Grada Osijeka br. 1/18 i 3/18) dopunjuje se prema odredbama ovog pravilnika. 

 

Članak 2. 

 

U članku 6. točki 23. u tekstu pod naslovom „OPIS POSLOVA RADNOG 

MJESTA:“ iza teksta: „Obavlja poslove vezano uz koordinaciju i nadzor ITU provedbenog 

plana te izradu izvješća nadležnim tijelima.“ dodaje se tekst: „Prema potrebi uključen je u 

poslove ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedloga. Sudjeluje u izradi uputa za prijavitelje. 

Koordinira poslove vezane uz nepravilnosti i sprječavanje prijevara te javne nabave unutar 

ITU mehanizma.“. 

 

Članak 3. 

 

 U članku 6. točki 24. u tekstu pod naslovom „OPIS POSLOVA RADNOG 

MJESTA:“ iza teksta: „Sudjeluje u provedbi povjerenih zadaća sukladno važećem 

Sporazumu o delegiranim funkcijama.“ dodaje se tekst: „Prema potrebi uključen je u poslove 

ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedloga. Sudjeluje u izradi uputa za prijavitelje. Obavlja 

poslove vezane uz procese revizije i osiguravanja revizijskog traga. Obavlja poslove vezane 

uz korištenje sustava eFondovi.“. 

 

Članak 4. 

 

U članku 6. točki 25. u tekstu pod naslovom „OPIS POSLOVA RADNOG 

MJESTA:“ iza teksta: „Sudjeluje u provedbi povjerenih zadaća sukladno važećem 

Sporazumu o delegiranim funkcijama.“ dodaje se tekst: „Prema potrebi uključen je u poslove 

ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedloga. Sudjeluje u izradi uputa za prijavitelje. 

Koordinira poslove vezane uz državne potpore unutar ITU mehanizma. Obavlja poslove 

vezane uz korištenje sustava eFondovi.“ 
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Članak 5. 

 

U članku 6. točki 26. u tekstu pod naslovom „OPIS POSLOVA RADNOG 

MJESTA:“ iza teksta: „Sudjeluje i doprinosi izradi uputa za strateške ITU projekte.“ dodaje 

se tekst: „Prema potrebi uključen je u poslove ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedloga. 

Sudjeluje u izradi uputa za prijavitelje.“. 

 

Članak 6. 

 

U članku 6. točki 27. u tekstu pod naslovom „OPIS POSLOVA RADNOG 

MJESTA:“ iza teksta: „Obavlja složene stručne poslove prijedloga odabira i rangiranja 

projektnih prijedloga, rada s nadležnim odborom na poslovima prijedloga ocjena kvalitete 

projektnih prijedloga.“ dodaje se tekst: „Prema potrebi uključen je u poslove ocjenjivanja 

kvalitete projektnih prijedloga. Sudjeluje u izradi uputa za prijavitelje.“. 

 

Članak 7. 

 

U članku 6. točki 28. u tekstu pod naslovom „OPIS POSLOVA RADNOG 

MJESTA:“ iza teksta: „Sudjeluje u procesu izrade izvješća provedbenog plana za ITU 

mehanizam, sudjeluje u radu ITU radnih skupina.“ dodaje se tekst: „Prema potrebi uključen je 

u poslove ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedloga. Sudjeluje u izradi uputa za prijavitelje. 

Posebice obavlja poslove utvrđivanja i procjenjivanja rizika koji su vezani uz provedbu ITU 

mehanizma.“. 

 

Članak 8. 

 

U članku 6. točki 29. u tekstu pod naslovom „OPIS POSLOVA RADNOG 

MJESTA:“ iza teksta: „Za potrebe Upravnog odjela prati i ažurira potrebne registre i akcijske 

planove.“ dodaje se tekst: „Obavlja poslove vezane uz korištenje sustava eFondovi.“. 

 

Članak 9. 

 

 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

Grada Osijeka. 

 

KLASA: 023-05/17-01/17 

URBROJ: 2158/01-02-18-18 

Osijek, 3. prosinca 2018. 

 

 Gradonačelnik 

 Ivan Vrkić, dipl.iur., v.r. 


