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- -OBRAZLOŽENJE- -

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela
(Službeni glasnik Grada Zagreba 17/17) ustrojen je Gradski ured za kulturu. Pravilnikom o
unutarnjem redu Gradskog ureda za kulturu (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/18, 17/18,

21/18 i 10/19) sistematizirano je 44 radna mjesta sa 48 izvršitelja.
Predloženim izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Gradskog ureda za kulturu planira se
broj izvršitelja povećati na 49 izvršitelja.

Predmetno povećanje predlaže se kod radnog mjesta pomoćnika pročelnika. U Uredu su
ustrojeni Odjel za kulturu i Odjel za ekonomsko financijske poslove, stoga se predlaže kod
radnog mjesta pomoćnika pročelnika povećati broj izvršitelja na dva izvršitelja, od kojih bi
jedan pomoćnik bio zadužen za područje kulture, a drugi pomoćnik bio bi zadužen za
područje financija. Dva izvršitelja na radnom mjestu pomoćnika pročelnika, od kojih bi svaki
bio zadužen za određeno, vrlo specifično područje rada, za koje su potrebna specifična znanja
i radno iskustvo na odgovarajućim specifičnim poslovima kulture, odnosno financija,
kvalitetnije bi pokrili obavljanje poslova i zadaća cjelokupnog Ureda pružajući potporu
pročelniku u rješavanje najsloženijih stručnih pitanja iz područja kulture i iz područja
financija.

U Odjelu za kulturu predlaže se sistematizirati radno mjesto upravni savjetnik za kulturu s dva
izvršitelja umjesto radnog mjesta upravni savjetnik za izvedbene umjetnosti s jednim
izvršiteljem u Odsjeku za izvedbene umjetnosti i kulturne manifestacije i umjesto radnog
mjesta upravni savjetnik za audiovizualne umjetnosti s jednim izvršiteljem u Odsjeku za
audiovizualne umjetnosti i kulturnu baštinu koji se predlažu brisati. U Uredu je trenutno
popunjeno jedno radno mjesto upravnog savjetnika za izvedbene umjetnosti koji u opisu
poslova ima dio pravnih poslova koji se odnosi na izvedbene umjetnosti. Budući se na
navedenom radnom mjestu zbog potrebe pokrivanja velikog opsega pravnih poslova iz
djelatnosti kulture obavljaju i poslovi koji su u opisu radnog mjesta upravni savjetnik za
audiovizualne umjetnosti, predlažemo radno mjesto upravnog savjetnika za kulturu ustrojiti u
Odjelu za kulturu, izvan ustrojstvenih jedinica, budući se na navedenom radnom mjestu i
obavljaju svi pravni poslovi u Uredu koji se odnose na cjelokupno područje kulture.

Predloženom izmjenom umanjuje se broj radnih mjesta za 1, a povećava se broj izvršitelja za
1 te se ukupan zbroj koeficijenata svih sistematiziranih radnih mjesta povećava za 3,74.
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