
Na temelju članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Narodne 

novine“, broj 27/01), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. točkom a) Zakona o državnim 

službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 

49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike 

Hrvatske i 61/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 

____________________2018. godine donijela 

UREDBU 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I 

KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI 

Članak 1. 

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složnosti poslova u državnoj službi 

(„Narodne novine“, br. 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 

197/03, 21/04, 25/04 – ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 

21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 

124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 

100/15) u članku 7. iza podstavka b) dodaje se novi podstavak c) koji glasi: 

"c) Položaji II. vrste 

viši upravni referent – zamjenik voditelja Službe za opće poslove 1,164 

Stručni uvjeti: kao za višeg upravnog referenta, višeg stručnog referenta ili višeg 

informatičkog referenta, ostali uvjeti prema općem aktu.". 

Dosadašnji podstavci c) i d) postaju podstavci d) i e). 

 

U dosadašnjem podstavku c) koji postaje podstavak d) točka 1. briše se. 

Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 1. i 2. 

 

U dosadašnjem podstavku d) radna mjesta III. Vrste, koji postaje podstavak e), točka 5. briše 

se. Dosadašnje točke 6., 7. i 8. postaju točke 5., 6. i 7.  

U stručnim uvjetima broj: „6“ zamjenjuje se brojem: „5“.  

U dosadašnjim točkama 7. i 8., koje postaju točke 6. i 7., brojevi: 1,018" zamjenjuju se 

brojevima: 1,067". 

Iza dosadašnje točke 8., koja postaje točka 7., dodaje se nova točka 8. koja glasi: 

"8. stručni referent u Glavnom tajništvu Vlade    1,018". 

 

Iza dosadašnjeg podstavka d) koji postaje podstavak e), dodaje se podstavak f) koji glasi: 

"f) Radna mjesta namještenika III. vrste u Glavnom tajništvu Vlade  0,873". 

Članak 2. 

Iza članka 7.d dodaje se članak 7.e koji glasi: 

„Članak 7.e 

Posebni nazivi radnih mjesta u Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike 

Hrvatske i koeficijenti složenosti poslova su: 

a) Položaji I. vrste 



1. zamjenik ravnatelja Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske 

           3,298 

2. voditelj službe u Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske 

           3,007 

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili 

višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu. 

b) Položaj II. vrste 

voditelj pododsjeka voznog parka u Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade 

Republike Hrvatske 

           1,164 

Stručni uvjeti: kao za višeg stručnog referenta, pet godina radnog iskustva na odgovarajućim 

poslovima  

c) Položaj III. vrste 

voditelj pododsjeka  u Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske 

           1, 067 

Stručni uvjeti: kao za upravnog referenta, stručnog referenta, informatičkog referenta, 

administrativnog referenta ili računovodstvenog referenta, pet godina radnog iskustva u 

struci. 

d) Radna mjesta I. vrste 

stručni suradnik u Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske 

           1,455 

Stručni uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij, 

najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. 

e) radna mjesta II. vrste 

viši stručni referent u Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske 

           1, 115 

Stručni uvjeti: kao za višeg upravnog referenta, višeg stručnog referenta ili višeg 

informatičkog referenta, ostali uvjeti prema općem aktu. 

f) Radna mjesta III. vrste 



1. administrativni tajnik ravnatelja Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade 

Republike Hrvatske  

           1,067 

2. stručni referent u Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske 

           1,018 

Stručni uvjeti za točke 1. - 2.: kao za stručnog referenta ili administrativnog referenta, ostali 

uvjeti prema općem aktu. 

g) Položaji III. vrste (namještenici)  

voditelj odjeljka u Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske  

           1,018 

Stručni uvjeti: SSS, tri godine radnog staža u struci. 

h) Radna mjesta III. vrste (namještenici)  

1. kuhar u Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske  

           0,970 

2. slastičar u Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske 

           0,970 

3. radna mjesta namještenika III. vrste – ostali u Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i 

Vlade Republike Hrvatske - ostali 

           0,873 

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: SSS, tri godine radnog staža u struci. 

Stručni uvjeti za točku 3.: SSS, ostali uvjeti prema općem aktu. 

i) Radna mjesta IV. vrste (namještenici)  

radna mjesta IV. vrste u Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike 

Hrvatske  

           0,727.“ 

Članak 3. 

Članak 14. mijenja se i glasi: 



„Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu financija i koeficijenti složenosti poslova su: 

a) Položaji I. vrste 

1. predstojnik Financijskog inspektorata  

    predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca      3,395 

 

2. pomoćnik predstojnika Ureda za sprječavanje pranja novca    2,900 

Stručni uvjeti za točke 1.-2.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 

integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni 

studij, najmanje šest godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema 

posebnim propisima i prema pravilniku o unutarnjem redu. 

3. voditelj Službe u Uredu za sprječavanje pranja novca    2 ,600 

4. voditelj Službe u Financijskom inspektoratu     2,425 

Stručni uvjeti za točke 3.-4.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 

integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni 

studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti 

prema posebnim propisima i prema pravilniku o unutarnjem redu. 

5. voditelj Službe za nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava u Samostalnom sektoru 

za izdavanje odobrenja za rad i nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava     

                                                                                                                       2,425 

Stručni uvjeti za točku 5.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani 

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, 

najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen revizorski ispit, 

ostali uvjeti prema posebnim propisima i prema pravilniku o unutarnjem redu. 

6. voditelj Odjela u Uredu za sprječavanje pranja novca    2,200 

 

7. voditelj Odjela u Financijskom inspektoratu     1,919 

Stručni uvjeti za točke 6.-7.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 

integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni 

studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti 

prema posebnim propisima i prema pravilniku o unutarnjem redu. 

b) Radna mjesta I. vrste 

1. viši analitičar specijalist u Uredu za sprječavanje pranja novca   2,200 



Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani 

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, 

najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema 

posebnim propisima i prema pravilniku o unutarnjem redu. 

2. viši inspektor -  specijalist u Financijskom inspektoratu    2,134 

Stručni uvjeti za točku 2.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani 

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, 

najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, istaknuti rezultati u 

području od značaja za rad državnog tijela, prethodno odobrenje središnjeg tijela državne 

uprave nadležnog za službeničke odnose, ostali uvjeti prema posebnim propisima i prema 

pravilniku o unutarnjem redu. 

3. viši inspektor  u Samostalnom sektoru za izdavanje odobrenja za rad i nadzor ovlaštenih 

revizora i revizorskih društava       2,134  

Stručni uvjeti za točku 3.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani 

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, 

najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen revizorski ispit, 

ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu. 

4. viši analitičar u Uredu za sprječavanje pranja novca    2,000 

5. viši inspektor u Financijskom inspektoratu     1,843  

Stručni uvjeti za točke 4.-5.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 

integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni 

studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti 

prema posebnim propisima i prema pravilniku o unutarnjem redu. 

6. koordinator za razvoj sustava unutarnjih kontrola     1,843 

Stručni uvjeti za točku 6.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani 

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, 

najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema 

pravilniku o unutarnjem redu. 

7. viši informatički savjetnik u Uredu za sprječavanje pranja novca  1,800 

Stručni uvjeti za točku 7.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani 

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, 

najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema 

posebnim propisima i prema pravilniku o unutarnjem redu. 

8. analitičar u Uredu za sprječavanje pranja novca     1,650 

9. inspektor u Financijskom inspektoratu      1,503 



Stručni uvjeti za točke 8.-9.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 

integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni 

studij, najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti 

prema posebnim propisima i prema pravilniku o unutarnjem redu. 

10. inspektor - suradnik u Financijskom inspektoratu     1,261 

11. stručni suradnik u Uredu za sprječavanje pranja novca    1,250 

Stručni uvjeti za točke 10.-11.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 

integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni 

studij, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti 

prema pravilniku o unutarnjem redu.“ 

Članak 4. 

U članku 21. podstavku a) Položaji I. vrste, točki 2. riječi: „Kaznionice i zatvora u Požegi“ 

zamjenjuju se riječima: „Kaznionice u Požegi“.  

U točki 3. riječi: „Kaznionice i zatvora u Šibeniku“ zamjenjuju se riječima: „Zatvora u 

Šibeniku“. 

U točki 4. iza riječi: „Zatvora u Zadru“ dodaje zarez i riječi:„Zatvora u Požegi“. 

U točki 5. riječi: „Kaznionice i zatvora u Požegi“ zamjenjuju se riječima: „Kaznionice u 

Požegi“. 

U točki 6. riječi: „Kaznionice i zatvora u Šibeniku“ zamjenjuju se riječima: „Zatvora u 

Šibeniku“. 

Članak 5. 

Iza članka 22.i dodaje se članak 22.j koji glasi: 

„Članak 22.j 

Posebni nazivi radnih mjesta u Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva i 

koeficijenti složenosti poslova su: 

a) Položaji I. vrste 

načelnik Sektora za razvoj digitalnog društva     3,298 

Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani 

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz 

područja tehničkih znanosti – polja elektrotehnika, računarstvo, tehnologija prometa i 

transport ili iz područja društvenih znanosti – polja informacijske i komunikacijske znanosti, 

najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. 

b) Radna mjesta I. vrste  



 

1. sektorski koordinator za razvoj digitalnog društva    3,007 

Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 

integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni 

studij iz područja tehničkih znanosti – polja elektrotehnika, računarstvo, tehnologija prometa 

i transport ili iz područja društvenih znanosti – polja informacijske i komunikacijske 

znanosti, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. 

2. savjetnik za razvoj digitalnog društva      2,600 

Stručni uvjeti za točku 2.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 

integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni 

studij iz područja tehničkih znanosti – polja elektrotehnika, računarstvo, tehnologija prometa 

i transport ili iz područja društvenih znanosti – polja informacijske i komunikacijske 

znanosti, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.“ 

Članak 6. 

U članku 24. stavku 1. podstavku b) Radna mjesta I. vrste, točka 1.  mijenja se i glasi:  

 

„1. Viši državni upravni inspektor – specijalist    2,134“ 

 

„Stručni uvjeti za točku 1.: magistar prava, ostali uvjeti prema posebnom zakonu.“ 

 

Dosadašnja točka 1. postaje točka 2., mijenja se i glasi: 

 

„2. Viši državni upravni inspektor       1,843“ 

 

„Stručni uvjeti za točku 2.: magistar prava, ostali uvjeti prema posebnom zakonu.“ 

 

Dosadašnja točka 2. postaje točka 3. 

 

Dosadašnja točka 3. koja postaje točka 4., mijenja se i glasi: 

 

„4. državni upravni inspektor       1,552“ 

 

„Stručni uvjeti za točku 4: magistar prava, ostali uvjeti prema posebnom zakonu.“ 

 

Dosadašnje točke 4.-5- postaju točke 5.-6. 

 

Članak 7. 

 

U članku 26. podstavku c) Radna mjesta I. vrste točka 1. mijenja se i glasi:  

 

„1. Viši upravni inspektor ureda       1,843“ 

 

„Stručni uvjeti za točku 1.: magistar prava, ostali uvjeti prema posebnom zakonu.“  

 

Iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi: 



 

„2. upravni inspektor ureda        1,552“ 

 

„Stručni uvjeti za točku 2.: magistar prava, ostali uvjeti prema posebnom zakonu.“ 

Dosadašnja točka 2. postaje točka 3. 

 

 

Članak 8. 

Iza članka 26.b dodaje se članak 26.c koji glasi: 

„Članak 26.c 

(1) Službenici koji rade na projektu (članovi projektnog tima) koji se financira iz fondova i 

programa Europske unije, financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014 - 

2021 i Norveškog financijskog mehanizma 2014 - 2021, ukoliko se plaća službenika 

financira iz projekta, imaju za vrijeme trajanja projekta pravo na uvećanje koeficijenta 

složenosti poslova radnog mjesta do 30%. 

(2) Postotak uvećanja koeficijenta složenosti poslova iz stavka 1. ovog članka određuje čelnik 

tijela na prijedlog nositelja projekta. 

(3) Pravo na uvećanje koeficijenata složenosti poslova iz stavka 1. ovoga članka nemaju 

službenici iz članka 26.a ove Uredbe.“ 

Članak 9. 

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama.“ 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Zagreb, 01. kolovoza 2018. 

                                                              Predsjednik 

                                                           mr. sc. Andrej Plenković, v. r. 

 

 

 

  



 

OBRAZLOŽENJE 

 

Ovom Uredbom propisuju se posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti 

poslova u Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, 

Ministarstvu financija i Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva, usklađuju 

posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu pravosuđa s novom Uredbom o unutarnjem 

ustrojstvu Ministarstva pravosuđa („Narodne novine“, broj 98/17), u dijelu koji se odnosi na 

ustrojene kaznionice i zatvore te pravo na privremeno uvećanje koeficijenta složenosti posla 

do 30% službenicima koji rade na projektu (članovi projektnog tima) koji se financira iz 

fondova i programa Europske unije, financijskog mehanizma Europskog gospodarskog 

prostora 2014 - 2021 i Norveškog financijskog mehanizma 2014 - 2021, za vrijeme trajanja 

projekta, ako je plaća službenika opravdani trošak koji se financira iz projekta.  

Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske (dalje u tekstu: 

UZOP), sukladno Uredbi o UZOP-u (,Narodne  novine", broj 43/12 i 121/12), zajednička je 

stručna služba Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednice Republike 

Hrvatske, ureda Vlade Republike Hrvatske, Direkcije za korištenje službenih zrakoplova 

Vlade Republike Hrvatske, Državnog izbornog povjerenstva i Ureda predsjednika Republike 

Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (trenutno nije aktivan), koja u okviru svog 

djelokruga obavlja odgovarajuće stručne pravne poslove, poslove upravljanja ljudskim 

potencijalima, poslove pisarnice i pismohrane, financijsko-računovodstvene poslove, poslove 

financijskog planiranja, pripreme, kontrole i izvršenja proračuna, poslove javne nabave, 

poslove tehničkog održavanja informatičke, telekomunikacijske i elektroničke opreme i 

uređaja te poslove sigurnosti informacijskog sustava, administrativne, opće i tehničke 

poslove, iz čega proizlazi jedinstvenost UZOP-a kao državnog tijela o čijem radu ovisi rad i 

nesmetano funkcioniranje najviših institucija u Republici Hrvatskoj. 

U pogledu djelokruga rada, UZOP bi najbliže opisom, složenosti i vrsti poslova bio 

kao Glavno tajništvo u ministarstvima, uz posebnost što poslove obavlja za ukupno 18 

državnih tijela. Dakle, proširen je opseg poslova, obuhvat adresata, a učinak ovlasti prelazi 

ovlasti Glavnog tajništva ministarstva te je u skladu s tim i razina odgovornosti veća. 

Konkretnije, u UZOP-u poslove trenutno obavlja 89 državnih službenika i 196 namještenika. 

Od navedenog broja državnih službenika, poslove visoke stručne spreme obavlja svega 18 

državnih službenika, uključujući i ravnatelja. 

Stoga se ovom Uredbom predlaže uskladiti nazive radnih mjesta i pripadajuće 

koeficijente složenosti poslova prvenstveno sa radnim mjestima i koeficijentima složenosti 

poslova u državnim tijelima kojima je UZOP zajednička stručna služba, budući da ista 

odgovaraju po svojoj vrsti, složenosti poslova i potrebnim stručnim uvjetima, a po djelokrugu 

rada i opsegom su veća od opsega radnih mjesta u tim državnim tijelima. Za istaknuti je da 

navedeno potvrđuje i analiza radnih mjesta učinjena u UZOP-u te analiza radne opterećenosti 

izrađena u suradnji sa Uredom Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju. U 

predmetnim analizama uočene su određene slabosti, u dijelu veće složenosti i opsega poslova 

u odnosu na postojeći opis poslova i zadaća, podkapacitiranost, nedostatak jasno utvrđenih 

granica odgovornosti u procesima rada između UZOP-a i državnih tijela kojima je isti 

zajednička stručna služba, prebacivanje poslova i odgovornosti na UZOP, njegove unutarnje 

ustrojstvene jedinice, odnosno službenike i namještenike te je navedeno razlog nužnosti 

donošenja ove Uredbe. 



Posebno valja istaknuti radna mjesta namještenika, koja u UZOP-u čine gotovo 2/3 od 

ukupnog broja radnih mjesta. Medu navedenim namješteničkim radnim mjestima su i ona 

deficitarna, kao što su kuhar i slastičar, kojima je trenutni koeficijent složenosti poslova 

0,776, što je izračunom neto plaće znatno ispod prosjeka neto plaće kuhara i slastičara na 

tržištu. Unazad nekoliko godina postupci zapošljavanja na navedenim radnim mjestima 

kontinuirano završavaju poništenjem postupaka jer se na navedena radna mjesta ili nitko ne 

prijavi ili kandidat odustane u tijeku postupka. Postojeći zaposlenici na tim radnim mjestima 

odlaze, što za posljedicu ima teško funkcioniranje ustrojstvenih jedinica koji po djelokrugu 

rada obavljaju poslove kontrole, pripreme i obrade hrane, posluživanja hrane i pića po 

najvišim standardima u internim restoranima i buffetima Vlade Republike Hrvatske, 

Hrvatskoga sabora i državnim rezidencijama za državne dužnosnike u Republici Hrvatskoj, 

dužnosnike i ostale predstavnike inozemnih država  te za državne službenike i namještenike. 

Plaća namještenika IV. vrste, kao sto su pomoćni radnik u kuhinji, čistačica, pomoćni radnik i 

perač automobila, imaju plaću manju od  minimalne plaće u Republici Hrvatskoj. 

Također, predlaže se naziv radnog mjesta administrativnog tajnika ravnatelja UZOP-a 

predvidjeti u istom članku Uredbe kao ostala radna mjesta u UZOP-u, umjesto u članku 7. 

Uredbe, koji se odnosi na radna mjesta u Uredu predsjednika Vlade, Glavnom tajništvu Vlade 

i ostalim uredima Vlade. Ujedno predlaže se koeficijent toga radnog mjesta izjednačiti s 

koeficijentom složenosti poslova administrativnog tajnika u Hrvatskome saboru, Vladi 

Republike Hrvatske i Uredu za zakonodavstvo, koji su jednaki po svojoj prirodi, odnosno 

složenosti i vrsti poslova, djelokrugu rada i stručnim uvjetima. 

Ovom Uredbom predlaže se i usklađivanje članka 14. Uredbe s odredbama Zakona o 

sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i Zakona o reviziji. 

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“, broj 

108/17) stupio je na snagu 1. siječnja 2018. Zakon o reviziji („Narodne novine“, broj 127/17)  

stupio je na snagu 1. siječnja 2018.  

Radi usklađivanja unutarnjeg ustrojstva Ministarstva financija s odredbama navedenih 

zakona, Vlada Republike Hrvatske donijela je 15. ožujka 2018. Uredbu o izmjenama i 

dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija („Narodne novine“, broj 

26/18). 

Položaj, temeljne zadaće i nadležnosti Ureda za sprječavanje pranja novca kao 

financijsko obavještajne jedinice Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured) propisani su 

Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“, broj 

108/17; u daljnjem tekstu: Zakon). Ured je ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva 

financija koja samostalno i neovisno obavlja temeljne i druge zadaće propisane Zakonom. 

Ured obavlja specifične poslovne procese u cilju sprječavanja pranja novca i financiranja 

terorizma te koordinira i usmjerava aktivnosti svih dionika u sustavu sprječavanja pranja 

novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj radi postizanja strateških i operativnih 

ciljeva. Uredom upravlja predstojnik Ureda te može imati pomoćnika koji pomaže 

predstojniku u radu Ureda i zamjenjuje predstojnika u slučaju njegova izbivanja ili 

spriječenosti. Sukladno Zakonu, uz predstojnika Ureda i pomoćnika predstojnika, ovlašteni 

službenici Ureda su voditelji ustrojstvenih jedinica, viši analitičari specijalisti, viši analitičari 

i analitičari. 

 



Ovlašteni službenici Ureda, između ostalog, nadležni su za obavljanje analitičko-

obavještajne obrade podataka, informacija i dokumentacije u slučajevima sa sumnjom na 

pranje novca, povezana predikatna kaznena djela i financiranje terorizma, izdavanje naloga 

obvezniku za blokadu transakcija sa sumnjom na pranje novca ili financiranje terorizma, 

izdavanje  naloga za stalno praćenje financijskog poslovanja stranke, pribavljanje dodatnih 

podataka, informacija i dokumentacije od obveznika, pregledanje dokumentacije u sjedištu 

obveznika i u poslovnim jedinicama obveznika te traženje ispisa pohranjenih dokumenata i 

preslike izvornih dokumenata, obavljanje neizravnog nadzora obveznika analizom 

prikupljenih podataka, informacija i dokumentacije, vođenje upravnog postupak vezano za 

pristup podacima iz Registra stvarnih vlasnika na temelju članka 34. stavka 6. i članka 35. 

stavka 4. Zakona. Pored navedenog, svi službenici Ureda u svom radu svakodnevno 

postupaju s klasificiranim podacima, informacijama i dokumentacijom, te se sukladno članku 

104. Zakona nad svim službenicima Ureda provodi sigurnosna provjera prema posebnim 

propisima. 

Predstojnik Ureda je posebno radno mjesto utvrđeno člankom 14. Uredbe, s 

pripadajućim koeficijentom složenosti poslova - 3,395. Ostali državni službenici Ureda 

raspoređeni su na radna mjesta sukladno Uredbi te ostvaruju pravo na plaću prema 

koeficijentima složenosti poslova utvrđenim člancima 2. i 3. Uredbe.  

S obzirom na složenost i opseg poslova službenika Ureda, kao i specifične poslove 

koje Ured obavlja, a vezano za otkrivanje konkretnih slučajeva pranja novca i financiranja 

terorizma, u okviru kojih slučajeva Ured blokira sumnjive transakcije i nezakonita sredstava 

pripadnika domaćih i inozemnih kriminalnih skupina, te tražena specifična znanja, vještine i 

sposobnosti službenika, izmjenom Uredbe predlaže se, uz postojeće posebno radno mjesto 

predstojnik Ureda s koeficijentom složenosti poslova - 3,395, ustrojavanje novih posebnih 

naziva radnih mjesta s pripadajućim koeficijentima složenosti poslova za službenike Ureda, i 

to: pomoćnik predstojnika Ureda - 2,900, voditelj Službe u Uredu - 2,600, voditelj Odjela u 

Uredu - 2,200, viši analitičar specijalist u Uredu - 2,200, viši analitičar u Uredu- 2,000, viši 

informatički savjetnik u Uredu - 1,800, analitičar u Uredu - 1,650 i stručni suradnik u Uredu - 

1,250. 

Ovlasti i nadležnosti Financijskog inspektorata propisani su Zakonom o Financijskom 

inspektoratu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 85/08, 55/11 i 25/12 ) i Uredbom u 

unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija („Narodne novine“, broj 54/17 i 26/18). 

Financijski inspektorat, temeljem Zakona o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske, 

nadzire primjenu propisa u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te na 

području deviznog poslovanja i pružanja usluga platnog prometa i prijenosa novca. Temeljem 

Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, Financijski inspektorat nadzire 

zakonitost rada štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji, stambenih štedionica, dobrovoljnih 

mirovinskih fondova, Financijske agencije, uključujući provedbu ovrhe na novčanim 

sredstvima i drugih financijskih institucija u pogledu primjene zakona i propisa iz područja 

financijskog poslovanja.  

Zakonom o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske, Zakonom o sprječavanju 

pranja novca i financiranja terorizma, Zakonom o platnom prometu („Narodne novine“, broj 

133/09 i 136/12) te Zakonom o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa 

(„Narodne novine“, broj 50/16), propisana je nadležnost Financijskog inspektorata za vođenje 

prekršajnog postupka u prvom stupnju radi prekršaja propisanih navedenim zakonima, kao i 

nadležnost u vođenju postupka prisilne naplate novčane kazne i troškova postupka izrečenih 



odlukom o prekršaju. Odluke u prekršajnom postupku donose se u vijećima te predsjednik 

vijeća mora imati položen pravosudni ispit. 

Financijskim inspektoratom upravlja predstojnik Financijskog inspektorata. 

Inspekcijski nadzor obavljaju ovlaštene osobe Financijskog inspektorata koje, između 

ostalog, imaju ovlasti za obavljanje izravnog i neizravnog nadzora radi otkrivanja kažnjivih 

djela i prikupljanja dokaza u području primjene zakona i drugih propisa iz djelokruga  

Financijskog inspektorata. Ovlaštene osobe u nadzoru mogu izricati nadzorne mjere i 

podnositi optužne prijedloge i kaznene prijave. 

Predstojnik Financijskog inspektorata i inspektor-suradnik u Financijskom 

inspektoratu su posebna radna mjesta utvrđena člankom 14. Uredbe, s pripadajućim 

koeficijentima složenosti poslova - 3,395 odnosno 1,261. Ostali državni službenici 

Financijskog inspektorata raspoređeni su na radna mjesta sukladno Uredbi te ostvaruju pravo 

na plaću prema koeficijentima složenosti poslova utvrđenim člancima 2. i 3. Uredbe.  

Imajući u vidu vrstu, raznovrsnost i opseg poslova iz nadležnosti Financijskog 

inspektorata, odnosno složenost, tražena znanja, vještine i sposobnosti službenika koji ih 

obavljaju, predlaže se, uz postojeća posebna radna mjesta predstojnik Financijskog 

inspektorata i inspektor - suradnik u Financijskom inspektoratu s koeficijentima složenosti 

poslova - 3,395 odnosno 1,261, ustrojavanje novih posebnih naziva radnih mjesta s 

pripadajućim koeficijentima složenosti poslova za službenike Financijskog inspektorata i to: 

voditelj Službe u Financijskom inspektoratu - 2,425, voditelj Odjela u Financijskom 

inspektoratu - 1,919, viši inspektor - specijalist u Financijskom inspektoratu - 2,134, viši 

inspektor u Financijskom inspektoratu - 1,843 i inspektor u Financijskom inspektoratu - 

1,503. 

Zakonom o reviziji („Narodne novine“, broj 127/17), propisano je da Ministarstvo 

financija, između ostalog, provodi  nadzor nad ovlaštenim revizorima i revizorskim 

društvima i drugim subjektima nadzora utvrđenim Zakonom o reviziji. Za obavljanje poslova 

koji su Zakonom o reviziji stavljeni u nadležnost Ministarstva financija, Uredbom o 

izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija („Narodne 

novine“, broj 26/18) ustrojen je Samostalni sektor za izdavanje odobrenja za rad i nadzor 

ovlaštenih revizora i revizorskih društava. 

Sukladno Zakonu o reviziji, nadzor nad ovlaštenim revizorima i revizorskim 

društvima i drugim subjektima nadzora obavljaju ovlašteni državni službenici koji moraju biti 

neovisni u odnosu na subjekt nadzora koji je predmet nadzora te ne smije postojati sukob 

interesa između ovlaštenih državnih službenika i subjekta nadzora koji je predmet nadzora. 

Ovlašteni državni službenici koji provode nadzor moraju biti ovlašteni revizori s 

odgovarajućom stručnom naobrazbom i relevantnim iskustvom u obavljanju zakonske 

revizije i financijskom izvještavanju. Pravo na polaganje revizorskog ispita, sukladno Zakonu 

o reviziji, ima kandidat koji je završio najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 

ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i 

specijalistički diplomski stručni studij, čijim je završetkom stekao najmanje 300 ECTS 

bodova, ili sveučilišni studij čijim je završetkom stekao visoku stručnu spremu i koji ima  pet 

godina radnog iskustva od čega minimalno tri godine u obavljanju zakonske revizije pod 

nadzorom ovlaštenog revizora u zadnjih osam godina prije polaganja revizorskog ispita.  

 



S obzirom na uvjete i složenost poslova te tražena znanja, vještine i sposobnosti 

ovlaštenih službenika koji obavljaju nadzor nad ovlaštenim revizorima i revizorskim 

društvima i drugim subjektima nadzora, izmjenom Uredbe predlaže se ustrojavanje posebnih 

naziva radnih mjesta s pripadajućim koeficijentima složenosti poslova, i to: voditelj Službe za 

nadzor ovlaštenih revizora u Samostalnom sektoru za izdavanje odobrenja za rad  i nadzor 

ovlaštenih revizora i revizorskih društava - 2,425 i viši inspektor u Samostalnom sektoru za 

izdavanje odobrenja za rad  i nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava -2,134. 

Člankom 14. Uredbe kao posebna radna mjesta utvrđeni su koordinator za 

metodologiju i razvoj unutarnje revizije i koordinator za metodologiju i razvoj financijskog 

upravljanja s pripadajućim koeficijentima složenosti poslova - 1,843. Radi usklađivanja 

naziva radnog mjesta s odredbama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru 

(“Narodne novine“, 78/15), izmjenom Uredbe predlaže se posebno radno mjesto koordinator 

za razvoj sustava unutarnjih kontrola s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova - 

1,843.  

Koordinator za razvoj sustava unutarnjih kontrola je osoba koja operativno provodi 

aktivnosti koordinacije vezane uz razvoj sustava unutarnjih kontrola, sastavlja izvješća o 

funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola te obavlja ostale zadaće propisane Zakonom o 

sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i podzakonskim propisima. Sukladno 

navedenom Zakonu, unutar ustrojstvene jedinice nadležne za financije može se, uvažavajući 

potrebe i posebnosti u poslovanju korisnika proračuna i ovisno o procjeni opravdanosti, 

ustrojiti jedinica ili imenovati koordinator za razvoj sustava unutarnjih kontrola. 

Rukovoditelji i osobe uključene u koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola obvezne 

su stručno se usavršavati u području razvoja sustava unutarnjih kontrola prema programu koji 

je sastavni dio pravilnika koji donosi ministar financija. 

Pored toga, ovom Uredbom usklađuju se posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu 

pravosuđa s novom Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa („Narodne 

novine“, broj 98/17) kojom je Kaznionica i zatvor u Požegi razdvojena na dvije ustrojstvene 

jedinice: Kaznionicu u Požegi i Zatvor u Požegi, a Kaznionica i zatvor u Šibeniku postala je 

Zatvor u Šibeniku. 

Stoga se radi utvrđivanja koeficijenata složenosti poslova i donošenja rješenja o 

rasporedu za pomoćnike i upravitelje naprijed navedenih kaznenih tijela predlaže uskladiti 

nazive radnih mjesta. 

Nadalje, ovom Uredbom ustrojavaju se posebni nazivi radnih mjesta u Središnjem 

državnom uredu za razvoj digitalnog društva i koeficijenti složenosti poslova iz razloga kako 

slijedi. 

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društvo novoosnovani je Ured koje se 

ustrojava radi provedbe svih zakonskih aktivnosti radi koje je formiran kao primarni nositelj 

koordinacije državnih i javnopravnih tijela i nositelj razvoja aktivnosti koje doprinose 

transformaciji Republike Hrvatske u digitalno društvo. 

Ovim tipom poslova iz područja digitalne transformacije poslovanja uglavnom se 

bave usko specijalizirane konzultantske tvrtke na tržištu čije su usluge vrlo skupe i u većini 

slučajeva, zbog nepoznavanja sustava državne uprave i javnog sektora, na kraju i 

neučinkovite, ukoliko sa strane državne uprave nisu u takvim projektima angažirani i 

kompetentni zaposlenici državne uprave. Za obavljanje takvih poslova potrebna su vrlo 



visoka i široka znanja iz područja upravljanja ICT projektima, posebno u područjima 

međusektorske koordinacije. Cijena nabave takvih usluga na tržištu je i do 500 Eura po satu 

rada a definirana je potrebnim iskustvom i referencama. 

Radi se o novim visokostručnim poslovima u sustavu tijela državne uprave koji 

obuhvaćaju koordinaciju razvoja IKT sustava, kontinuirane poslove stručnih analiza, izrada 

strategija i metodologija, prijedloga standardizacije digitalnog poslovanja tijela javnog 

sektora, sudjelovanje u donošenja politika upravljanja državnom informacijskom 

infrastrukturom, razvojem digitalnog društva i ekonomije i koji zahtijevaju, pored IT 

kompetencija i određenu horizontalnu multidisciplinarnost u upravnim područjima javnog 

sektora. 

Pokušavajući identificirati mogućnosti i izazove u zapošljavanju IT kadrova sa tržišta 

rada, središnji državni ured u suradnji sa Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, krajem 

2017-te godine, proveo je analizu tržišta rada cjelokupnog IT sektora te posebice IT kadrova 

u sustavu državne uprave, koja pokazuje da je od ukupnog broja zaposlenih u središnjim 

tijelima državne uprave 316 zaposlenih radi na IT poslovima, od čega je 160 VSS, a od toga 

47 sa formalnim obrazovanjem iz područja IT-ja. Također je analiza pokazala da je prosječna 

plaća zaposlenih u središnjim tijelima državne uprave na IT poslovima 35% manja od 

prosječne plaće u IT sektoru. 

Dodatno, na provedenom javnom natječaju sukladno planu prijma u 2017-toj godini 

na 2 objavljena natječaja za radna mjesta koja su stručni nositelji djelatnosti Središnjeg 

državnog ureda, viši savjetnik specijalist te viši informatički savjetnik, javilo se svega 2 

kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete i koji na kraju postupka nisu zadovoljili na 

provjeri stručnih sposobnosti. 

Nastavno na prethodno navedeno, Središnji državni ured suočen je sa 

nezainteresiranošću i nemotiviranošću kvalitetnih stručnih kadrova iz područja IT struke iz 

privatnog sektora za zapošljavanje u središnjem državnom uredu. 

Time je rad Središnjeg državnog ureda kratkoročno ograničen zbog nedostatka 

kadrova kao novoustrojenog tijela, dok dugoročno ugrožava smisao postojanja Središnjeg 

ureda kao nositelja digitalnog razvoja Republike Hrvatske. Nameće se zaključak da sa 

postojećim koeficijentima za radna mjesta središnji državni ured nije u mogućnosti biti 

nositelj predviđenih aktivnosti radi kojih je ustrojen, s obzirom na stanje tržišta rada i 

odlijeva kadrova u privatni sektor poglavito zbog značajne razlike u plaći u odnosu na 

privatni sektor.  

Krajem 2017-te godine, Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju je pri 

razmatranju faktora rizika za potrebe procjene učinka i vjerojatnosti rizika u postupcima 

strateškog planiranja i praćenja realizacije ciljeva poslovanja Ureda, razmotrila i faktor rizika 

koji se ogleda u činjenici da Ured, kao novoosnovano tijelo nije na vrijeme osiguralo 

organizacijske i kadrovske preduvjete za provedbu procesa strateškog planiranja, te zaključio 

kako se može ostvarenje tog faktora rizika negativno odraziti i na operativno poslovanje 

Ureda pošto se kroz operativne planove definiraju aktivnosti, rokovi, odgovornosti i potrebni 

resursi. 

Stoga se za predložena radna mjesta definiraju visoki stručni uvjeti za zaposlenje, a od 

zaposlenika na ovim radnim mjestima očekuje se veliko iskustvo i visok stupanj 

samostalnosti u radu. Osim toga od iznimnog značaja bit će i kontinuirani posao analize 



razvoja EU regulative i direktiva na temelju javno dostupnih izvora podatka, te inicijativa iz 

donesenih dokumenata „Digital Agenda“ i „Digital single market“ do 2025. godine. 

Kako 1. srpnja 2018. godine stupa na snagu novi Zakon o upravnoj inspekciji 

(„Narodne novine“, broj 15/2018), potrebno je uskladiti Uredbu s novim nazivima radnih 

mjesta. Navedenim je Zakonom propisano da se upravna inspekcija ustrojava u uredima 

državne uprave u županijama i Ministarstvu uprave. Inspekcijski nadzor provodi upravni 

inspektor središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove upravne inspekcije - državni 

upravni inspektor i upravni inspektor ureda državne uprave u županijama -upravni inspektor 

ureda. 

 Državna upravna inspekcija ustrojava se kao samostalna unutarnja ustrojstvena 

jedinica u središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove upravne inspekcije, kojom 

upravlja čelnik samostalne unutarnje ustrojstvene jedinice (u daljnjem tekstu: čelnik državne 

upravne inspekcije). Upravna inspekcija ureda ustrojava se propisom o unutarnjem ustrojstvu 

ureda, odnosno Uredbom o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama.  

 Odredbama članka 6. novog Zakona o upravnoj inspekciji propisana su radna mjesta u 

upravnoj inspekciji. Inspekcijski nadzor iz djelokruga državne upravne inspekcije obavljaju:  

viši državni upravni inspektor – specijalist, viši državni upravni inspektor, i državni upravni 

inspektor. Inspekcijski nadzor iz djelokruga ureda državne uprave u županiji obavljaju: viši 

upravni inspektor ureda i upravni inspektor ureda. 

 

 Uvjeti za raspored na gore navedena radna mjesta propisani su odredbama članka 8. 

Zakona o upravnoj inspekciji.  

 

 Stoga se ovom Uredbom predlaže usklađivanje postojećih radnih mjesta s odredbama 

Zakona o upravnoj inspekciji. 

 

Ujedno, ovom Uredbom predlaže se propisati pravo na privremeno uvećanje 

koeficijenta složenosti posla do 30% službenicima koji rade na projektu (članovi projektnog 

tima) koji se financira iz fondova i programa Europske unije, financijskog mehanizma 

Europskog gospodarskog prostora 2014 - 2021 i Norveškog financijskog mehanizma 2014 - 

2021, za vrijeme trajanja projekta, ako je plaća službenika opravdani trošak koji se financira 

iz projekta.  

Naime, odredbama Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje 

strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj utvrđena su tijela u sustavu 

upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici 

Hrvatskoj, dok su Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih 

instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj utvrđena  upravljačka i posrednička tijela 

državne uprave u operativnim programima. 

 Sva tijela iz sustava prilagodila su tome svoje akte o unutarnjem ustrojstvu na 

način da, sukladno svojoj ulozi u Sustavu, osiguraju ispunjavanje funkcija propisanih 

Zakonom. Zbog njihove uloge i značaja poslova, Uredbom o jedinstvenim nazivima i 

koeficijentima složnosti poslova u državnoj službi utvrđeni su posebni koeficijenti za 

službenike organizacijskih jedinica državnih tijela iz sustava upravljanja i kontrole korištenja 

sredstava. Međutim, državna tijela čije posebne jedinice za tehničku pripremu i razvoj 

projekata zajedno sa službenicima u čijem  djelokrugu je provedba projekta i o čijoj 



inovativnosti, kreativnosti i dodatnom angažmanu ovisi realizacija i povlačenje sredstava iz 

EU fondova i koji  uz redovite poslove radnog mjesta obavljaju zahtjevne zadaće na 

provođenju projekta, nemaju pravo na dodatak. 

Stoga se radi rješavanja problema potkapacitiranosti projektnih timova koji rade na 

provedbi projekata, ali i motiviranja službenika državnih tijela koji rade na tehničkoj i 

stručnoj pripremi i razvoju projekata, predlaže mogućnost uvećanja koeficijenta složenosti 

posla do određenog postotka u periodu njegove provedbe, a ovisno o angažmanu službenika 

na projektu, o čemu bi čelnik donio odluku. Nakon dovršetka projekta, službenik nema više 

pravo na dodatak. 


