Na temelju članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Narodne
novine", br. 27/01.), a u vezi članka 144. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima
("Narodne novine", br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13. i
38/13.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj __________2014. 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 složenosti poslova u državnoj službi
("Narodne novine", br. 37/01., 38/01., 71/01., 89/01., 112/01., 7/02., 17/03., 197/03., 21/04.,
25/04., 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. i 94/14.), u članku 7a. stavku 1. riječ: „Komisiji“
zamjenjuju se riječima: „Uredu Komisije“.
U podstavku a) Položaji I. vrste, točki 1. riječi: „tajnik Komisije“ zamjenjuju se riječima:
„ravnatelj Ureda“.
Članak 2.
U članku 10. podstavku Poslovi posebnih stručnih znanja, dodaje se nova točka 1. koja glasi:
„1. financijski istražitelj u državnom odvjetništvu

1,843“

Dosadašnje točke 1., 2. i 3. postaju točke 2., 3. i 4.
Stručni uvjeti iza dosadašnje točke 3. koja postaje točka 4. mijenjaju se i glase:
„Stručni uvjeti za točke 1. - 4.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni
studij, ostali uvjeti prema posebnim propisima.“.
Iza podstavka Poslovi posebnih stručnih znanja dodaje se novi podstavak koji glasi:
„Opći i administrativni poslovi
1. administrativni referent - državnoodvjetnički zapisničar

0,844

2. državnoodvjetnički zapisničar

0,795

Stručni uvjeti za točke 1. - 2.: srednja stručna sprema, ostali uvjeti prema posebnim
propisima.“.
Članak 3.
Članak 13., briše se.

Članak 4.
U članku 14. podstavku a) Položaji I. vrste dodaju se točke 2. i 3. koje glase:
„
2. načelnik Samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijevara 3,395
Stručni uvjeti za točku 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 Samostalnom sektoru za otkrivanje poreznih prijevara 2,522
Stručni uvjeti za točku 3.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema
posebnim propisima i prema pravilniku o unutarnjem redu.
Podstavak b) Radna mjesta I. vrste mijenja se i glasi:
„
1. samostalni financijski istražitelj 1,940
Stručni uvjeti za točku 1.: 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.
2. viši financijski istražitelj 1,843
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, ostali uvjeti prema
posebnim propisima i prema pravilniku o unutarnjem redu.
3. koordinator za metodologiju i razvoj unutarnje revizije 1,843
Stručni uvjeti za točku 3.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog
savjetnika ili inspektora, stručno ovlaštenje za unutarnjeg revizora, ostali uvjeti prema
pravilniku o unutarnjem redu.
4. koordinator za metodologiju i razvoj financijskog upravljanja 1,843
Stručni uvjeti za točku 4.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog
savjetnika ili inspektora, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.
5. financijski istražitelj 1,794
Stručni uvjeti za točku 5.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema
posebnim propisima i prema pravilniku o unutarnjem redu.
6. financijski analitičar 1,503
Stručni uvjeti za točku 6.: 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
posebnim propisima i prema pravilniku o unutarnjem redu.
7. inspektor – suradnik u Financijskom inspektoratu 1,261
Stručni uvjeti za točku 7.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski
stručni studij, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali
uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.
Članak 5.
Članak 21. mijenja se i glasi:
„Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu pravosuđa i koeficijenti složenosti poslova su:
a) Položaji I. vrste
1. voditelj službe za pravosudni informacijski sustav

2,500

2. upravitelj Kaznionice u Glini, Kaznionice u Lepoglavi, Kaznionice i zatvora u Požegi,
Zatvorske bolnice u Zagrebu te Zatvora u Zagrebu
2,473
3. upravitelj Kaznionice u Lipovici-Popovači, Kaznionice u Turopolju, Kaznionice u Valturi,
Kaznionice i zatvora u Šibeniku, Odgojnog zavoda u Turopolju, Zatvora u Gospiću, Zatvora u
Osijeku, Zatvora u Puli-Poli, Zatvora u Rijeci, Zatvora u Splitu, Zatvora u Varaždinu te
Centra za dijagnostiku u Zagrebu
2,425
4. upravitelj Odgojnog zavoda u Požegi, Zatvora u Bjelovaru, Zatvora u Dubrovniku, Zatvora
u Karlovcu, Zatvora u Sisku, Zatvora u Zadru te Centra za izobrazbu
2,376
5. pomoćnik upravitelja Kaznionice u Glini, Kaznionice u Lepoglavi, Kaznionice i zatvora u
Požegi, Zatvorske bolnice u Zagrebu te Zatvora u Zagrebu
2,231
6. pomoćnik upravitelja Kaznionice u Lipovici-Popovači, Kaznionice u Turopolju,
Kaznionice u Valturi, Kaznionice i zatvora u Šibeniku, Odgojnog zavoda u Turopolju,
Zatvora u Gospiću, Zatvora u Osijeku, Zatvora u Puli-Pola, Zatvora u Rijeci, Zatvora u Splitu,
Zatvora u Varaždinu te pomoćnik upravitelja
2,182
Stručni uvjeti za točke 1. - 6.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika,
višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema pravilniku o
unutarnjem redu.
7. voditelj odjela zdravstvene zaštite u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu

2,037

Stručni uvjeti za točku 7.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali
uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

8. voditelj odjela zdravstvene zaštite u kaznenim tijelima

1,814

Stručni uvjeti za točku 8.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali
uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.
9. voditelj odjela upravnih i financijsko-knjigovodstvenih poslova u kaznenim tijelima
1,814
Stručni uvjeti za točku 9.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg
informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu
10. voditelj odjela tretmana, voditelj odjela osiguranja te voditelj odjela za rad i strukovnu
izobrazbu u kaznenim tijelima pod točkom a) 2.
1,814
Stručni uvjeti za točku 10.: kao za upravnog ili stručnog savjetnika, ostali uvjeti prema
pravilniku o unutarnjem redu.
11. voditelj odjela za pravosudni informacijski sustav

1,800

Stručni uvjeti za točku 11.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg
informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu
12. voditelj odjela u Centru za dijagnostiku u Zagrebu, voditelj odjela u Odgojnom zavodu u
Turopolju, voditelj odjela tretmana, voditelj odjela osiguranja, voditelj odjela za rad i
strukovnu izobrazbu kaznenim tijelima pod točkom a) 3.
1,794
13. voditelj odjela tretmana, voditelj odjela osiguranja, voditelj odjela za rad i strukovnu
izobrazbu u kaznenim tijelima pod točkom a) 4.
1,775
Stručni uvjeti za točke 12. - 13.: kao za upravnog ili stručnog savjetnika, ostali uvjeti prema
pravilniku o unutarnjem redu.
b) Položaji II. vrste
1. voditelj pododsjeka u kaznenim tijelima

1,164

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg upravnog referenta, višeg stručnog referenta ili višeg
informatičkog referenta, najmanje pet godina radnog staža u struci, ostali uvjeti prema
pravilniku o unutarnjem redu.
c) Položaji III. vrste
1. voditelj pododsjeka u kaznenim tijelima

1,067

2. voditelj odjeljka u kaznenim tijelima

0,970

Stručni uvjeti za točke 1. - 2.: kao za upravnog referenta, stručnog referenta, informatičkog
referenta, administrativnog referenta ili računovodstvenog referenta, najmanje pet godina
radnog staža u struci, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.
d) Radna mjesta I. vrste
1. viši informatički savjetnik - specijalist za pravosudni informacijski sustav

1,940

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg
informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, istaknuti rezultati u području od značaja za rad
državnog tijela, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.
2. doktor medicine specijalist, doktor dentalne medicine specijalist, magistar farmacije
specijalist, magistar medicinske biokemije specijalist u kaznenim tijelima ili odgojim
zavodima
1,940
Stručni uvjeti za točku 2.: završen diplomski sveučilišni studij i izvršen poslijediplomski
specijalistički studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.
3. doktor medicine, doktor dentalne medicine, magistar farmacije, magistar medicinske
biokemije u kaznenim tijelima ili odgojim zavodima
1,794
4. doktor veterinarske medicine u kaznenim tijelima

1,755

Stručni uvjeti za točke 3. - 4.: završen diplomski sveučilišni studij, ostali uvjeti prema
pravilniku o unutarnjem redu.
5. viši stručni savjetnik za pravosudni informacijski sustav, viši informatički savjetnik za
pravosudni informacijski sustav
1,697
Stručni uvjeti za točku 5.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski
stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali
uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.
6. glavni nadzornik pravosudne policije-dežurni

1,570

7. glavni nadzornik pravosudne policije-instruktor

1,560

8. glavni nadzornik pravosudne policije

1,552

Stručni uvjeti za točke 6. - 8.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni
studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.
9. viši savjetnik na poslovima nadzora sudske uprave, viši savjetnik na poslovima
financijskog nadzora pravosudnih tijela
1,552
Stručni uvjeti za točku 9.: kao za višeg inspektora, ostali uvjeti prema posebnim propisima.
10. samostalni nadzornik pravosudne policije-dežurni

1,550

Stručni uvjeti za točku 10.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali
uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.
11. samostalni nadzornik pravosudne policije-instruktor

1,530

12. samostalni nadzornik pravosudne policije

1,523

Stručni uvjeti za točke 11. - 12.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni
studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

13. informatički savjetnik za pravosudni informacijski sustav

1,358

Stručni uvjeti za točku 13.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski
stručni studij, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti
prema pravilniku o unutarnjem redu.
14. savjetnik na poslovima nadzora sudske uprave, savjetnik na poslovima financijskog
nadzora pravosudnih tijela
1,309
Stručni uvjeti za točku 14.: kao za inspektora, ostali uvjeti prema posebnim propisima.
15. informatički suradnik za pravosudni informacijski sustav

1,241

Stručni uvjeti za točku 15.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski
stručni studij, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali
uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.
e) Radna mjesta II. vrste
1. viši informatički tehničar za pravosudni informacijski sustav

1,185

2. viši informatički referent za pravosudni informacijski sustav

1,180

3. viši nadzornik pravosudne policije-dežurni

1,130

4. viši nadzornik pravosudne policije-instruktor te nadzornik pravosudne policije- dežurni
1,120
5. viši nadzornik pravosudne policije

1,115

6. nadzornik pravosudne policije-instruktor

1,100

7. viši medicinski tehničar/sestra, veterinarski tehničar, ing. medicinske radiologije,
fizioterapeut
1,100
8. strukovni učitelj u kaznenim tijelima i odgojnim zavodima, dežurni u Kaznionici u Valturi,
nastavnik u kaznenim tijelima i odgojnim zavodima te nadzornik pravosudne policije
1,067
Stručni uvjeti za točke 1. - 8.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u
trajanju od najmanje 3 godine, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.
9. viši stručni referent na poslovima financijskog nadzora pravosudnih tijela

1,018

Stručni uvjeti za točku 9.: kao za inspektora II. vrste, ostali uvjeti prema posebnim propisima.
f) Radna mjesta III. vrste
1. informatički tehničar za pravosudni informacijski sustav, stariji pravosudni policajacdežurni
0,990
2. stariji pravosudni policajac-instruktor

0,980

3. stariji pravosudni policajac

0,970

4. pravosudni policajac-instruktor, medicinski tehničar/sestra, veterinarski tehničar, laborant u
kaznenim tijelima i odgojnim zavodima
0,940
5. strukovni učitelj u kaznenim tijelima i odgojnim zavodima, dežurni u Kaznionici u Valturi
te pravosudni policajac
0,921
6. informatički referent za pravosudni informacijski sustav

0,860

7. mlađi pravosudni policajac

0,844

Stručni uvjeti za točke 1. - 7.: srednja stručna sprema, ostali uvjeti prema pravilniku o
unutarnjem redu.“
Članak 6.
U članku 22.c podstavku a) Radna mjesta I. vrste, iza točke 1. dodaje se točka 2. koja glasi:
„2. viši stručni savjenik za unutarnji nadzor – samostalni izvršitelj

1,843“

U Stručnim uvjetima iza točke 2. riječi: „točku 1.” zamjenjuju se riječima: „točke 1. – 2.“.
Članak 7.
U članku 22.d podstavku a) Radna mjesta I. vrste, točka 1. mijenja se i glasi:
„1. nacionalni transplantacijski koordinator
koordinator za zdravstvene usluge u turizmu

3,007

Stručni uvjeti za točku 1.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski
stručni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.“
Članak 8.
Članak 24. mijenja se i glasi:
„Članak 24.
Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu uprave i koeficijenti složenosti poslova su:
a) Položaji I. vrste
1. voditelj službe u Upravi za e-Hrvatsku

2,500

2. voditelj odjela u Upravi za e-Hrvatsku

1,891

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika,
višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora.
b) Radna mjesta I. vrste
1. viši informatički savjetnik u Upravi za e-Hrvatsku
viši stručni savjetnik u Upravi za e-Hrvatsku

1,697

Stručni uvjeti za točku 1.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski
stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
2. informatički savjetnik u Upravi za e-Hrvatsku
stručni savjetnik u Upravi za e-Hrvatsku

1,358

Stručni uvjeti za točku 2.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski
stručni studij, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
3. informatički suradnik u Upravi za e-Hrvatsku
stručni suradnik u Upravi za e-Hrvatsku

1,241

Stručni uvjeti za točku 3.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski
stručni studij, najmanje jedna godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
c) Radna mjesta II. vrste
1. viši informatički referent u Upravi za e-Hrvatsku
viši stručni referent u Upravi za e-Hrvatsku

1,185

Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju
od najmanje tri godine, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
d) Radna mjesta III. vrste
1. informatički referent u Upravi za e-Hrvatsku
stručni referent u Upravi za e-Hrvatsku

1,067

Stručni uvjeti za točku 1.: srednja stručna sprema, najmanje jedna godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima.
Članak 9.
U članku 26.a stavku 1. riječi: „u strukturi tijela koja će upravljati strukturnim instrumentima
Europske unije“ zamjenjuju se riječima: „u tijelima uključenim u sustav upravljanja i kontrole
korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u financijskoj perspektivi Europske unije
2007. – 2013. i sustavima upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i
investicijskih fondova u financijskoj perspektivi Europske unije 2014. – 2020.“
U stavku 2. iza riječi: „prioritet/mjeru“ briše se zarez te se riječi: „provedbeno tijelo i
ustrojstvene jedinice za provedbu projekata“ zamjenjuju riječima: „te provedbeno tijelo“.
Stavak 3. mijenja se i glasi: „Tijela uključena u sustave upravljanja fondovima Europske unije
u smislu stavka 1. ovoga članka su tijela državne uprave i uredi Vlade Republike Hrvatske
utvrđeni 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“, br. 107/14.), 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“, br.
120/14.), Uredbom o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog
programa za pomorstvo i ribarstvo („Narodne novine“ br. 129/14.) te Uredbom o tijelima u
Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj
(„Narodne novine“, br. 129/14.).“

Članak 10.
U članku 26b. stavku 3. riječi: „strukturi tijela koja će upravljati strukturnim instrumentima
Europske unije“ zamjenjuju se riječima: „tijelima uključenim u sustav upravljanja i kontrole
korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u financijskoj perspektivi Europske unije
2007. – 2013. i sustavima upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i
investicijskih fondova u financijskoj perspektivi Europske unije 2014. – 2020. iz članka 26.a
ove Uredbe, preduvjet su za povrat troškova plaća od Europske komisije.“
Članak 11.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
KLASA:
URBROJ:
Zagreb,
Predsjednik
Zoran Milanović

Obrazloženje
U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj
službi ("Narodne novine", br. 37/01., 38/01., 71/01., 89/01., 112/01., 7/02., 17/03., 197/03.,
21/04., 25/04., 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. i 94/14. – u daljnjem tekstu: Uredba),
utvrđeni su jedinstveni i posebni nazivi radnih mjesta s pripadajućim koeficijentima složenosti
poslova.
Odredbom članka 8. Poslovnika Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“,
br. 154/11., 121/12. i 7/13.), osnovana je, između ostalog, Komisija za odnose s vjerskim
zajednicama, čiji je djelokrug rada utvrđen člankom 17. toga Poslovnika te je radi obavljanja
stručnih i administativnih poslova navedene Komisije dosadašnjim člankom 7a. Uredbe
utvrđen poseban naziv radnog mjesta tajnika Komisije sa pripadajućim koeficijentom
složenosti poslova 3,395.
Temeljem odredbe članka 1. Uredbe o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim
zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama („Narodne novine“, br.
126/13. i 145/13.), osnovana je Komisija za odnose s vjerskim zajednicama kao međuresorno
tijelo Vlade Republike Hrvatske za provedbu akata koji uređuju odnose države i vjerskih
zajednica, kao i za druga pitanja od značenja za položaj i djelovanje vjerskih zajednica, te je
ujedno osnovan i Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama kao stručna služba Vlade
Republike Hrvatske.
Sukladno odredbi članka 6. iste Uredbe, radom Ureda upravlja ravnatelj Ureda,
koji je rukovodeći državni službenik kojeg imenuje i razrješava Vlada Republike i koji ima
prava i dužnosti čelnika tijela državne uprave u odnosu na državne službenike zaposlene u
tom Uredu. Stoga se predlaže članak 7a. Uredbe terminološki uskladiti s citiranim odredbama
Uredbe o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s
vjerskim zajednicama.
Budući je temeljem odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu
i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, br.
148/13.), Ministarstvo gospodarstva od ukinutog Državnog inspektorata preuzelo inspekcijske
poslove u području energetike, rudarstva, opreme pod tlakom i zaštite potrošača, Uredbom o
izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva („Narodne
novine“, br. 10/14.), ustrojena je nova Služba za unutarnji nadzor i zastupanje pred sudovima,
koja, u okviru svoga djelokruga, obavlja i provodi nadzor nad radom inspektora u
gospodarstvu koji se odnosi na pravilno i pravodobno vođenje inspekcijskog, upravnog i
prekršajnog postupka.
Slijedom navedenog, predlažemo dopuniti članak 22.c Uredbe na način da se kao
posebni naziv radnog mjesta u Ministarstvu gospodarstva utvrdi radno mjesto viši stručni
savjenik za unutarnji nadzor – samostalni izvršitelj sa koeficijentom složenosti poslova
1,843, koji je već bio propisan za to radno mjestu u ukinutom Državnom inspektoratu.
Predloženim izmjenama članka 10. Uredbe omogućilo bi se da državna
odvjetništva popune radna mjesta propisana u odjelima za istraživanje imovinske koristi
stečene kaznenim djelima, budući da ta radna mjesta, zbog prenisko utvrđenih koeficijenata
složenosti poslova, nije moguće popuniti niti je moguće državne službenike, koji imaju
stručna znanja potrebna za obavljanje poslova tih radnih mjesta u državnom odvjetništvu,
potaknuti na premještaj i na taj način omogućiti funkcioniranje tih odjela u punom opsegu.
Također, u najvećem broju slučajeva prilikom prijašnjih popunjavanja istih radnih mjesta
radilo se o premještajima državnih službenika koji su već zaposleni u državnoj službi, dok se
samo u manjem broju slučajeva radilo o novom zapošljavanju.

Temeljem odredbe članka 42. stavka 4. Poslovnika državnog odvjetništva
(„Narodne novine“, br. 5/14.), financijski istražitelji mogu biti stručni suradnici sa završenim
diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem i
položenim državnim stručnim ispitom i radnim stažem duljim od tri godine na poslovima
istraživanja gospodarskih kaznenih djela u policiji, poreznoj upravi ili carini.
U odnosu na prijedlog za utvrđivanje radnih mjesta administrativnog referentadržavnoodvjetničkog zapisničara i državnoodvjetničkog zapisničara, čiji se poslovi trenutno
obavljaju u okviru radnog mjesta daktilografa u državnim odvjetništvima, ističe se kako je
uloga državnog odvjetništva stupanjem na snagu važećeg Zakona o kaznenom postupku
znatno izmijenjena te su državni odvjetnici preuzeli na sebe provođenje istrage. Ovo je
posljedično dovelo i do izmjene opisa radnih mjesta daktilografa, koji više ne obavljaju samo
poslove prijepisa, već su aktivno uključeni u provođenje dokaznih radnji u kojima vode
zapisnike i upravljaju uređajima za audio - video snimanje.
Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva
financija („Narodne novine“, br. 134/14.), ustrojen je Samostalni sektor za otkrivanje
poreznih prijevara koji je nadležan, kao središnja nacionalna jedinica za prikupljanje,
kontrolu, analitičku obradu i razmjenu podataka u cilju otkrivanja rizičnih poreznih obveznika
koji sudjeluju u organiziranim poreznim prijevarama koje imaju za posljedicu velike porezne
utaje, osobito u međunarodnim prijevarama iz područja PDV-a, kružne i lančane transakcije,
fiktivne isporuke i sl.
S obzirom na nadležnost Samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijevara
predlaže se utvrditi posebne nazive radnih mjesta u okviru toga Sektora, na kojima bi
raspoređeni službenici obavljali najsloženije poslove poput prikupljanja i analize podataka na
razini Republike Hrvatske iz različitih izvora te simultanu obradu i interpretaciju u cilju
donošenja zaključaka o rizičnosti pojedinih poreznih obveznika i odluke o daljnjim
postupcima radi naplate poreza, odnosno pokretanja poreznih, prekršajnih i kaznenih
postupaka. Na temelju obrađenih podataka, prema mogućoj visini gubitaka za državni
proračun, isti službenici otkrivati će porezne obveznike kod kojih prioritetno treba poduzeti
mjere radi sprječavanja nezakonitog postupanja.
Isti službenici baviti će se i prikupljanjem i analizom podataka u cilju otkrivanja
poreznih obveznika koji sudjeluju u međunarodnim lancima fiktivnih trgovačkih društava
osnovanih radi nezakonitog izvlačenja PDV-a, što uzrokuje značajne proračunske gubitke u
državnom proračunu Republike Hrvatske i drugih država članica Europske unije te bi, u
obradi složenih predmeta surađivali i koordinirali s drugim nadzornim tijelima i tijelima
kaznenog progona (DORH, USKOK, MUP) na najsloženijim predmetima iz područja
gospodarskog kriminaliteta.
Stoga se u cilju učinkovitijeg i efikasnijeg rada predlažu stručni uvjeti više razine
u smislu radnog iskustva, kao i pripadajući koeficijenti složenosti poslova i to za radna mjesta
načelnika Samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijevara, voditelje Službi u navedenom
Samostalnom sektoru, samostalnog financijskog istražitelja te višeg financijskog istražitelja.
Nadalje, predloženim se izmjenama Uredbe terminološki usklađuju nazivi radnih
mjesta u svrhu organizacijskih potreba i potreba službe u zatvorskom sustavu te se predlažu
nova radna mjesta, čiji su se poslovi i do sada obavljali pod drugim nazivima radnih mjesta pa
se rečenim prijedlogom vrši njihovo terminološko preciziranje putem utvrđivanja novih
naziva radnih mjesta (voditelj odjela zdravstvene zaštite, upravitelj Centra za dijagnostiku u
Zagrebu i Centra za izobrazbu, voditelj odjela u Centru za dijagnostiku u Zagrebu, voditelj
odjela u Odgojnom zavodu u Turopolju, glavni nadzornik pravosudne policije – dežurni,
glavni nadzornik pravosudne policije – instruktor, glavni nadzornik pravosudne policije –
instruktor, samostalni nadzornik pravosudne policije – dežurni, samostalni nadzornik

pravosudne policije – instruktor, samostalni nadzornik pravosudne policije – instruktor, viši
nadzornik pravosudne policije – dežurni, viši nadzornik pravosudne policije – instruktor,
nadzornik pravosudne policije – dežurni, nadzornik pravosudne policije – instruktor, stariji
pravosudni policajac – dežurni, stariji pravosudni policajac – instruktor, pravosudni policajac
– instruktor, dežurni u Kaznionici u Valturi).
Sukladno članku 14. Zakona o izvršavanju kazne zatvora jedno od temeljnih prava
zatvorenika je pravo na zdravstvenu zaštitu i zaštitu majčinstva, pa da bi se zatvorenicima
omogućilo ostvarivanje navedenog prava, imajući u vidu dosadašnju praksu i dugogodišnje
iskustvo u obavljanju tih poslova, predlaže se propisivanje radnog mjesta voditelja odjela
zdravstvene zaštite i za druga kaznena tijela koja imaju ustrojene odjele zdravstvene zaštite,
osim za voditelja odjela zdravstvene zaštite u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu.
Također, Zakonom o izvršavanju kazne zatvora propisuje se ustrojavanje Centra
za dijagnostiku u Zagrebu te Centra za izobrazbu, budući da te ustrojstvene jedinice već
godinama obavljaju poslove dijagnostike, odnosno poslove izobrazbe.
Budući su u Odgojnom zavodu u Turopolju ustrojeni Odjel izvršavanja odgojne
mjere te Odjel za rad i strukovnu izobrazbu maloljetnika, imajući u vidu da se u istima
obavljaju stručni poslovi provođenja pojedinačnog programa izvršavanja odgojne mjere i
sigurnosne mjere, provođenja posebnih programa tretmana maloljetnika i sl. predlaže se
Prijedlogom uredbe propisati radna mjesta voditelja rečenih odjela u Odgojnom zavodu u
Turopolju.
Nadalje, u kaznionicama i zatvorima, sukladno Pravilniku o načinu obavljanja
poslova odjela osiguranja („Narodne novine“, br. 48/09.), službenici pravosudne policije
obavljaju poslove dežurstva, a takvi poslovi obuhvaćaju praćenje i nadziranje pravilnog i
pravovremenog obavljanja poslova iz djelokruga Odjela osiguranja, koordinaciju unutarnjeg i
vanjskog osiguranja, te u određenim okolnostima, u odsutnosti nadređenih službenika,
koordiniranje i obavljanje poslova iz djelokruga načelnika Odjela osiguranja i upravitelja
kaznenog tijela (osim poslova koje načelnik ili upravitelj moraju osobno obaviti).
To u praksi često znači rukovođenje jednom smjenom osiguranja u kaznionicama
i zatvorima, odnosno preuzimanje potpune odgovornosti za funkcioniranje zatvora ili
kaznionice u poslijepodnevnim i noćnim satima.
S obzirom da su navedeni poslovi od izuzetne važnosti i podrazumijevanju
dodatnu odgovornost službenika koji te poslove obavlja, predlaže se propisivanje konkretnog
radnog mjesta, kako bi se izbjeglo demotiviranje službenika pravosudne policije za obavljanje
istih poslova, jer je vidljivo da ti službenici, osim poslova svoga zvanja, u praksi obavljaju i
poslove dežurstva.
Isto tako, u kaznionicama i zatvorima obavljaju se posebni poslovi za potrebe
Odjela osiguranja, kao što su obuka službenika za primjenu sredstava prisile, a tu obuku
obavljaju službenici pravosudne policije koji imaju posebna znanja, vještine i kvalifikacije, i
koji te poslove obavljaju uz obavljanje redovitih poslova koji su povezani s njihovim
zvanjem, odnosno radnim mjestom. Također u kaznionicama i zatvorima službenici
pravosudne policije koji imaju dodatnu kvalifikaciju, osim svojih redovitih poslova poveznih
sa zvanjem i radnim mjestom, provode obuku za službenike pravosudne policije u smislu
naoružanja i gađanja te organiziraju provedbe ocjenskog gađanja službenika pravosudne
policije. Navedeni poslovi od velike su važnosti za ukupno funkcioniranje kaznionica i
zatvora, a za njihovo obavljanje potrebno je posebno stručno znanje, te se stoga predlaže
utvrđivanje radnih mjesta koja bi u opisu poslova radnog mjesta vezanog uz određeno zvanje
imala dodatak koji označava da se radi o instruktoru borilačkih vještina te o instruktoru
naoružanja i gađanja.

Što se tiče radnih mjesta upravitelja, pomoćnika upravitelja te voditelja odjela u
Kaznionici u Glini, kao i Zatvora u Varaždinu, istima se predlaže utvrditi viši koeficijent
složenosti poslova jer je u odnosu na vrijeme stupanja na snagu članka 13. Uredbe, došlo do
određenih promjena u obavljanju poslova te kaznionice/zatvora. Naime, u Kaznionici u Glini
je u odnosu na tadašnje stanje znatno povećan broj zatvorenika, posljedično i službenika, a
takva situacija je i sa Zatvorom u Varaždinu. Stoga je zbog obima i karaktera poslova koji se
obavljaju na navedenim radnim mjestima, kao i zbog ujednačavanja radnih mjesta unutar
Uprave za zatvorski sustav potrebno napraviti navedene izmjene.
Sukladno odredbi članka 32. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja
(„Narodne novine“, br. 116/14.), Zavod za transplantaciju i biomedicinu obavlja, između
ostalog, poslove vezane uz planiranje, koordiniranje i praćenje provedbe mjera za osiguranje
dostupnosti i sigurnosti bioloških materijala u svrhu liječenja; planira, izrađuje, koordinira i
prati provedbu Nacionalnog transplantacijskog programa, Nacionalne politike za krv i krvne
pripravke te provodi međunarodnu i regionalnu suradnju uključujući razmjenu organa (tkiva i
stanica); obavlja upravne i stručno-analitičke poslove iz područja uzimanja i presađivanja
organa, tkiva i stanica, uključivo i spolnih tkiva i stanica, te prikupljanja i prerade krvi;
osigurava 24-satni sustav za dojavu i koordinaciju transplantacijskog programa, te praćenje i
dojavu štetnih događaja i reakcija vezanih uz krv, organe, tkiva i stanice, uključujući procjenu
rizika i prijedloge korektivnih mjera; provodi postupke vezane uz uvoz i izvoz tkiva i stanica,
te međunarodnu razmjenu organa u okviru članstva u Eurotransplantu i sl.
Budući da Europska unija kroz svoje direktive nalaže jačanje administrativnih
kapaciteta te osnivanje jednog ili više nadležnih tijela za tehničku provedbu EU zahtjeva u
području medicinske oplodnje, krvi, organa, tkiva i stanica, Ministarstvo zdravlja je
ustrojavanjem navedenoga Zavoda objedinila rečena područja u nadležnost jednog tijela tj.
Zavoda.
Zbog značajne uloge transplantacijskog programa te osiguranja sustava za
međunarodnu razmjenu organa, krvi, tkiva i stanica, predlaže se utvrditi radno mjesto
nacionalnog transplantacijskog koordinatora.
Nadalje, prema odredbi članka 31. iste Uredbe, Zavod za zdravstvene usluge u
turizmu obavlja, između ostalog, analitičke, statističke i stručne poslove vezane za
promicanje, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja i poboljšanja kvalitete života s aspekta stručnog
i nadziranog korištenja usluga liječenja, medicinskih i wellness usluga u turizmu, te općenito
zdravstvenih usluga u turizmu.
Zbog potrebe koordiniranja rada u razvoju zdravstvenih usluga u turizmu, kao
važne grane hrvatskoga gospodarstva, imajući u vidu da se isti rad odvija kroz međuresorsku i
međusektorsku suradnju, predlaže se utvrditi radno mjesto koordinator za zdravstvene usluge
u turizmu.
Zakonom o državnoj informacijskoj infrastrukturi („Narodne novine“, br. 92/14.),
utvrđena su prava, obveze i odgovornosti nadležnih tijela javnog sektora vezano uz uspostavu,
razvoj i upravljanje sustavom državne informacijske infrastrukture, te je Ministarstvo uprave
određeno kao središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove e-Hrvatske, odnosno kao
tijelo odgovorno za upravljanje državnom informacijskom infrastrukturom. Time je
Ministarstvo uprave dobilo niz posve novih i specifičnih zaduženja i odgovornosti vezano za
cjelokupnu državnu informacijsku infrastrukturu kao što su analiza podataka potrebnih za
njezin razvoj, koordiniranje projekata izgradnje navedene infrastrukture i sustava koji se na
njega vežu putem javnog Registra ProDII, planiranje razvoja i davanje prijedloga za njegovo
unapređenje, izdavanje odobrenja tijelima javnog sektora na zahtjeve o ustroju, promjeni,
ukidanju i načinu pohrane registara i sl. Također, Ministarstvo uprave nadležno je za
Metaregistar kao javni registar koji čini dio državne informacijske infrastrukture i sadrži
podatke o svim javnim registrima te za sustav e-Građani kao posebni dio državne
informacijske infrastrukture.

S tim u vezi službenici Uprave za e-Hrvatsku unutar Službe za fondove EU
obavljaju složene stručne i administrativne poslove u koordinaciji pripreme, provedbe i
nadzora provedbe projekata koji se financiraju iz fondova Europske unije, a čiji je korisnik
Ministarstvo uprave.
Stoga bi se utvrđivanjem posebnih naziva radnih mjesta u Ministarstvu uprave,
Upravi za e-Hrvatsku sa predloženim koeficijentima omogućilo popunjavanje onih radnih
mjesta koji trenutno, uslijed prenisko određenih koeficijenata složenosti poslova, nije moguće
popuniti niti je moguće službenike s drugih radnih mjesta, a koji imaju potrebna stručna
znanja potrebna za obavljanje poslova tih radnih mjesta, potaknuti na premještaj u navedenu
Upravu i na taj način omogućiti funkcioniranje iste Uprave u punom opsegu. Također,
predloženim izmjenama terminološki se usklađuju i preciziraju nazivi informatičkih radnih
mjesta u svrhu organizacijskih potreba i potreba službe u Upravi za e-Hrvatsku, a sukladno
opisima poslova tih radnih mjesta.
Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i
investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
(„Narodne novine“, br. 92/14.), uspostavljen je institucionalni okvir za korištenje ESI fondova
(europski strukturni i investicijski fondovi), kao osnovni preduvjet za korištenje alokacija
dodijeljenih Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014. - 2020.
U skladu s člankom 7. stavkom 7. toga Zakona, Vlada Republike Hrvatske
pojedinačnim uredbama o tijelima u sustavima upravljanja razradila je dužnosti pojedinih
tijela u okviru pojedinog sustava upravljanja i kontrole, ovisno o specifičnostima pojedinog
Programa na temelju kojih se koriste sredstva ESI fondova u Republici Hrvatskoj.
Člankom 26a. stavkom 1. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima
složenosti poslova u državnoj službi, propisani su posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti
složenosti poslova za državne službenike koji rade u strukturi tijela koja su dobila dozvolu za
rad od Europske komisije za upravljanje sredstvima Europske unije i u strukturi tijela koja će
upravljati strukturnim instrumentima Europske unije.
Na temelju članka 26a. stavka 4. Uredbe o nazivima radnih mjesta i
koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi Vlada Republike Hrvatske je 06. lipnja
2013. godine donijela Odluku o utvrđivanju broja državnih službenika s posebnim
koeficijentima složenosti poslova u tijelima koja su dobila dozvolu za rad od Europske
komisije za upravljanje sredstvima Europske unije i koja će upravljati strukturnim
instrumentima Europske unije.
Imajuću u vidu činjenicu da je nastupila nova financijska perspektiva Europske
unije 2014. – 2020. kao i činjenicu da je rečenim Zakonom te podzakonskim aktima
uspostavljen institucionalni okvir za upravljanje ESI fondovima u Republici Hrvatskoj, koji
obuhvaća veći broj tijela državne uprave odnosno veći broj državnih službenika nego u
financijskoj perspektivi Europske unije 2007. – 2013., potrebno je izmijeniti i dopuniti
navedenu Uredbu kako bi se mogla donijeti nova odluka o utvrđivanju broja državnih
službenika s posebnim koeficijentima složenosti poslova.

