
Temeljem članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama 
(Narodne novine, broj 27/2001 i 39/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 

2015. godine donijela 

UREDBU 

O IZMJENI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA 
SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA 

Članak 1. 

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama 
(Narodne novine, broj 25/2013, 72/2013, 151/2013, 9/2014, 40/2014, 51/2014, 77/2014, 
83/2014, 87/2014, 120/2014, 147/2014, 151/2014, 11/2015, 32/2015 i 38/2015) članak 50. 
mijenja se i glasi: 

„Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskoj agenciji za malo 
gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) su: 

a) Položaji I. vrste 

1. ravnatelj sektora 2,619 

2. voditelj Ureda za unutarnju reviziju 2,328 

3. voditelj službe 2,328 

4. voditelj odjela 2,134 

5. voditelj Odjela općih poslova 2,034 

6. voditelj Odjela za računovodstvo i financije 2,034 

7. voditelj Odjela za pravne poslove 2,034 

8. voditelj Odjela za građevinske radove 2,034 

b) Radna mjesta I. vrste 

1. savjetnik uprave 2,328 

2. viši analitičar 1,988 

3. viši unutarnji revizor 1,988 



4. unutarnji revizor 

5. analitičar 

6. niži analitičar 

c) Radna mjesta II. vrste 

1. viši administrator 

2. administrator 

d) Radna mjesta III. vrste 

1. administrator 

Članak 2. 

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama 

KLASA: 

URBROJ: 

Zagreb, 2015. 

PREDSJEDNIK 

Zoran Milanović 

1,843 

1,794 

1,406 

1,164 

1,121 

1,067" 



Prijedlog Uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti 
poslova u javnim službama 

O b r a z l o ž e n j e 

Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva 
(Narodne novine, broj 56/2013) 08. svibnja 2014. godine provedeno je pripajanje Poslovno-

inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO) Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo i 
investicije (HAMAG INVEST) koja je time promijenila naziv u Hrvatska agencija za malo 
gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO). 

S obzirom da je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-

BICRO) izabrana za obavljanje funkcija posredničkog tijela 2. razine temeljem Uredbe o 
tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog 
fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna 
mjesta" (Narodne novine, broj 107/2014 i 23/2015) nužno je usvajanje novog unutarnjeg 
ustrojstva koje će udovoljiti zahtjevima sustava upravljanja i kontrole Europskih strukturnih i 
investicijskih fondova što podrazumijeva ustrojavanje novih organizacijskih jedinica kao i 
izmjenu naziva postojećih organizacijskih jedinica. Temelj za usvajanje novog unutarnjeg 
ustrojstva HAMAG-BICRO-a jest izmjena važeće Uredbe o nazivima radnih mjesta i 
koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Točnije, uređuje se status HAMAG-

BICRO-a kao institucije koja će upravljati fondovima Europske unije. 

Predložena Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti 
poslova u javnim službama omogućiti će novo zapošljavanje u skladu s Odlukom Vlade 
Republike Hrvatske o zapošljavanju u središnjim tijelima državne uprave, uredima Vlade 
Republike Hrvatske, pravnim osobama s javnim ovlastima i zakladama uključenim u sustave 
upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici 
Hrvatskoj koja je donesena 26. studenog 2014. godine (KLASA: 022-03/14-04/459, 
URBROJ: 50301-05/05-14-2). Sukladno Prilogu 1. (Plan zapošljavanja) navedene Odluke 
Vlade Republike Hrvatske, HAMAG-BICRO treba zaposliti 26 novih radnika u 2015. godini. 

Kvalitetno i pravovremeno obavljanje djelatnosti od strane HAMAG-BICRO-a, kao tijela u 
sustavu upravljanja i kontrole ESI fondova, iziskuje povećanje broja radnika zbog čega je u 
novoj sistematizaciji rada nužno uvesti novu, nižu organizacijsku jedinicu - odjel. Uslijed 
planiranog povećanja opsega posla, odjel, kao najniža organizacijska jedinica, potreban je za 
učinkovitije obavljanje i kontrolu stručnih poslova koji su u djelokrugu rada HAMAG-

BICRO-a. Navedeni ustroj smanjuje rizike od nepravilnosti i povrata sredstava te osigurava 
podjelu delegiranih funkcija na razini investicijskih prioriteta. Ipak, osim voditelja odjela s 
koeficijentom 2,134, koji će izravno sudjelovati u obavljanje djelatnosti od strane HAMAG-

BICRO-a, kao tijela u sustavu upravljanja i kontrole ESI fondova, posebno se uređuje status 
za 4 odjela koji su poimence navedeni u predloženom tekstu članka 50. Uredbe (Odjela općih 
poslova, Odjela za računovodstvo i financije, Odjela za pravne poslove i Odjela za 
građevinske radove) čiji će voditelji, radi racionalizacije, imati niži koeficijent složenosti 



Prijedlog Uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti 
poslova u javnim službama 

poslova (2,034). Navedenom Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja HAMAG-BICRO 
je izabran za obavljanje delegirane funkcije kao Posredničko tijelo 2. razine (PT2) za 
financijsku omotnicu vrijednu preko milijardu EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 
Prema izrađenoj analizi radne opterećenosti za potrebe obavljanja funkcija PT2 kao i tijela 
zaduženog za provedbu financijskih instrumenata, HAMAG-BICRO tijekom ove godine treba 
zaposliti 26 radnika, a što je potvrđeno prethodno navedenom Odlukom Vlade Republike 
Hrvatske. 

Predložena Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti 
poslova uključuje sljedeće: 

Promjenu naziva Agencije u skladu s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine, broj 56/2013); 
Uvođenje novih radnih mjesta - voditelj odjela, niži analitičar i administrator; 
Utvrđenje postojećih radnih mjesta - voditelj Ureda za unutarnju reviziju, viši 
unutarnji revizor i unutarnji revizor; 
Brisanje naziva organizacijskih jedinica za voditelje službi te uvođenje naziva 
pojedinih organizacijskih jedinica za voditelje odjela s koeficijentom složenosti 
poslova 2,034; 
Promjenu naziva radnog mjesta viši administrator u niži analitičar; 
Promjenu naziva radnog mjesta administrator za praćenje, analizu i izvještavanje u 
viši administrator. 


