
-PRIJEDLOG- 

 

 

 

Na temelju članka 45c. stavka 6. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 

92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 

138/15 i 61/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj __. ___ 2017. godine 

donijela 

 

 

 

O D L U K U 
 

o popisu radnih mjesta vezanih uz poslove upravljanja i kontrole korištenja europskih 

strukturnih i investicijskih fondova u tijelima državne uprave  

 

I. 

Ovom Odlukom utvrđuje se popis radnih mjesta vezanih uz poslove upravljanja i 

kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova (u nastavku teksta: ESI 

fondovi) u tijelima državne uprave. 

 

II. 

Radna mjesta vezana uz poslove upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova su radna 

mjesta u središnjim tijelima državne uprave i uredima Vlade Republike Hrvatske utvrđenima 

Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i 

investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. („Narodne 

novine“, broj 92/14), Uredbom 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 107/14, 23/15, 

129/15, 15/17 i 18/17 – ispravak), Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za 

provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom 

razdoblju 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 120/14), Uredbom o tijelima u Sustavu 

upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo („Narodne 

novine“, broj 129/14) te Uredbom o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja 

Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj („Narodne novine“, broj 129/14) (u 

nastavku teksta: središnja tijela), i to: 

 

- Koordinacijskom tijelu iz članka 6. stavka 1. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za 

provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom 

razdoblju 2014.-2020. 

- Tijelu za ovjeravanje iz članka 3. stavka 1. 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«, koje je temeljem stavka 



3. istog članka nadležno i za plaćanja, povrate, ovjeravanje dodatnosti sredstava, koordinaciju 

aktivnosti upravljanja nepravilnostima te postupanje u području državnih potpora 

- Upravljačkim tijelima iz članka 5. stavaka 1. i 2. 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« 

- Posredničkim tijelima iz članka 6. stavka 1. 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« 

- Nacionalnim tijelima iz članka 4. stavaka 1. i 2. Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i 

kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u 

financijskom razdoblju 2014. – 2020. 

- Tijelu za ovjeravanje iz članka 8. stavka 1. Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i 

kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u 

financijskom razdoblju 2014. – 2020. 

- Upravljačkom tijelu i Tijelu za ovjeravanje iz članka 3. stavka 1. podstavaka 1. i 2. Uredbe o 

tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i 

ribarstvo 

- Upravljačkom tijelu iz članka 3. stavka 1. Uredbe o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole 

korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj 

- Tijelu nadležnom za akreditaciju Agencije za plaćanja iz članka 6. Uredbe o tijelima u 

Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. 

 

III. 

Nazivi radnih mjesta iz točke II. ove Odluke su: 

 

a) Položaji I. vrste 

 

1. načelnik sektora 

2. voditelj službe 

3. voditelj odjela 

 

b) Radna mjesta I. vrste 

 

1. viši savjetnik-specijalist 

2. viši stručni savjetnik 

3. stručni savjetnik 

4. stručni suradnik 

 

c) Radna mjesta II. vrste 

 

1. viši stručni referent 

 



d) Radna mjesta III. vrste 

 

1. stručni referent. 

 

IV.  

Radna mjesta iz točke II. u vezi s točkom III. ove Odluke odnose se na one 

ustrojstvene jedinice središnjih tijela koje sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu toga tijela 

obavljaju funkcije tijela iz točke II., podstavaka 1.-9. ove Odluke. 

 

V. 

Zadužuje se Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije da o 

donošenju ove Odluke na odgovarajući način izvijesti tijela državne uprave na koje se ova 

Odluka odnosi. 

 

VI. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

KLASA: 

URBROJ: 

 

Zagreb, ___. __ 2017. 



O b r a z l o ž e n j e 

 

Na sjednici održanoj 19. lipnja 2017. godine, Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 61/17). Slijedom 

izmjena i dopuna, članak 45c. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 

92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 

138/15 i 61/17) u stavku 5. propisuje izuzeće u primjeni odredaba stavaka 1. - 4. navedenog 

članka za prijam službenika na poslove upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih 

i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi). Navedene odredbe tiču se načina 

provjere podataka o državnim službenicima stavljenim na raspolaganje Vladi (kojima su 

ukinuta radna mjesta te nisu mogli biti raspoređeni u državnom tijelu na druga radna mjesta, 

jer nema slobodnih radnih mjesta za koja ispunjavaju uvjete za raspored) te obveze njihovog 

pozivanja na provjeru kompetencija. Navedeno izuzeće za poslove upravljanja i kontrole 

korištenja ESI fondova propisano je budući da na raspolaganju Vladi u pravilu nema 

službenika koji imaju kompetencije za rad na poslovima upravljanja i kontrole korištenja ESI 

fondova te kako bi se ubrzao postupak zapošljavanja na tim poslovima. 

Člankom 45c. stavkom 6. propisuje se kako će popis radnih mjesta vezanih uz poslove 

upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova biti utvrđen odlukom Vlade Republike 

Hrvatske, a na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove fondova 

Europske unije. 

Radna mjesta vezana uz poslove upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova Prijedlogom 

odluke definiraju se kao radna mjesta u središnjim tijelima državne uprave i uredima Vlade 

Republike Hrvatske utvrđenima Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu 

europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 

2014.-2020. („Narodne novine“, broj 92/14), te Uredbom 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 

107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17 – ispravak), Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja 

i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u 

financijskom razdoblju 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 120/14), Uredbom o tijelima u 

Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 

(„Narodne novine“, broj 129/14) te Uredbom o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole 

korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj („Narodne novine“, broj 

129/14). 

Radna mjesta vezana uz poslove upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova odnose na one 

ustrojstvene jedinice središnjih tijela koja sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu toga tijela 

svojim djelokrugom obuhvaćaju funkcije sljedećih tijela: 

- Koordinacijskog tijela iz članka 6. stavka 1. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za 

provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom 

razdoblju 2014.-2020.; 

- Tijela za ovjeravanje iz članka 3. stavka 1. 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«, koje je temeljem stavka 



3. istog članka nadležno i za plaćanja, povrate, ovjeravanje dodatnosti sredstava, koordinaciju 

aktivnosti upravljanja nepravilnostima te postupanje u području državnih potpora; 

- Upravljačkih tijela iz članka 5. stavaka 1. i 2. 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«; 

- Posredničkih tijela iz članka 6. stavka 1. 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«; 

- Nacionalnih tijela iz članka 4. stavaka 1. i 2. Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i 

kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u 

financijskom razdoblju 2014. – 2020.; 

- Tijela za ovjeravanje iz članka 8. stavka 1. Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i 

kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u 

financijskom razdoblju 2014. – 2020.; 

- Upravljačkog tijela i Tijela za ovjeravanje iz članka 3. stavka 1. podstavaka 1. i 2. Uredbe o 

tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i 

ribarstvo; 

- Upravljačkog tijela iz članka 3. stavka 1. Uredbe o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole 

korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj; 

- Tijela nadležnog za akreditaciju Agencije za plaćanja iz članka 6. Uredbe o tijelima u 

Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. 

Uzimajući u obzir sve naprijed navedeno, predlaže se donošenje ove Odluke. 


