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POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PREMJEŠTAJ U MINISTARSTVO 

FINANCIJA KLASA: 112-02/21-01/4, URBROJ: 513-03-01-21-3 OD 23. veljače 2021. 

 

 

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNIH MJESTA 

 
 

 

1. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA  

 

UPRAVA ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJSKI SUSTAV 
 

 

SEKTOR ZA FINANCIJSKI SUSTAV 
 

Služba za bankarstvo, platni sustav, osiguranje, financijsko i nefinancijsko izvještavanje 

i reviziju 
 

Odjel za bankarstvo i sanaciju 

 

1. Voditelj Odjela – 1 izvršitelj/ica 
 

Raspoređuje poslove iz djelokruga Odjela i prati rad službenika u Odjelu; obavlja najsloženije 

poslove koji zahtijevaju samostalnost, stručnost i odgovornost u radu, a odnose se na stručnu 

obradu najsloženijih sustavnih i drugih pitanja te s tim u vezi izrađuje i koordinira izradu nacrta 

prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja kreditnih institucija, sanacije kreditnih 

institucija, kreditnih unija, osiguranja depozita, financijskih konglomerata te propisa koji uređuju 

poslovanje Hrvatske narodne banke, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju 

banaka i Hrvatske banke za obnovu i razvitak te prati i analizira njihovo poslovanje; izrađuje 

iskaz o okvirnoj procjeni učinka propisa iz djelokruga Odjela, stručno i samostalno daje 

prijedloge u vezi primjene postojećih propisa iz djelokruga Odjela; surađuje s drugim tijelima 

državne uprave i institucijama oko pitanja iz djelokruga Odjela; priprema stručna mišljenja i 

analize o usklađenosti zakona i provedbenih propisa s pravnom stečevinom Europske unije iz 

djelokruga Odjela; prati rad i sudjeluje na sastancima radnih skupina Vijeća Europske unije i 

Europske komisije u području donošenja propisa na razini Europske unije te usklađivanja 

zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Odjela; 

surađuje sa stalnim predstavnicima Republike Hrvatske pri Europskoj uniji; koordinira i 

priprema mišljenja i stajališta Republike Hrvatske za različite razine odlučivanja pri Europskoj 

uniji; sudjeluje na sastancima Sanacijskih kolegija; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika 

Sektora i voditelja Službe. 

 

Služba za financijska tržišta, fondove, usluge i instrumente 

Odjel za financijska tržišta 

 

2. Viši savjetnik - specijalist – 1 izvršitelj/ica 

 

Obavlja najsloženije stručne poslove koji zahtijevaju samostalnost, stručnost i odgovornost u 

radu, a odnose se na stručnu obradu sustavnih i drugih pitanja te s time u vezi izrađuje i 

koordinira izradu nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja financijskih tržišta, 

uključujući tržište kapitala, propisa u vezi s preuzimanjem dioničkih društava te propisa koji 

uređuju poslovanje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i poslovanje Središnjeg 

klirinškog depozitarnog društva. Organizira pripremu stručnih mišljenja i analiza o usklađenosti 

zakona i provedbenih propisa s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Odjela; 
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izrađuje iskaz o okvirnoj procjeni učinka propisa iz djelokruga Odjela; surađuje s drugim tijelima 

državne uprave i institucijama vezano uz pitanja iz djelokruga Odjela; prati rad i sudjeluje na 

sastancima radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije oko usklađivanja 

zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Odjela; koordinira izradu 

stajališta Republike Hrvatske o dokumentima Europske unije iz djelokruga Odjela; priprema 

mišljenja i stajališta Republike Hrvatske za različite razine odlučivanja pri Europskoj uniji; 

surađuje sa stalnim predstavnicima Republike Hrvatske pri Europskoj uniji; koordinira poslove 

oko izdavanja suglasnosti za brisanje tereta u zemljišnim knjigama temeljem Zakona o naknadi 

za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; koordinira poslove oko 

isplate državnih poticajnih sredstava za dobrovoljnu mirovinsku štednju i stambenu štednju; 

stručno i samostalno daje prijedloge i mišljenja u vezi s primjenom važećih propisa iz ovoga 

područja; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Sektora i voditelja Službe. 

 

UPRAVA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, UNUTARNJU REVIZIJU I NADZOR 
 

SEKTOR ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR 
 

Služba za proračunski nadzor proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog 

proračuna 
 

Odjel za proračunski nadzor tijela državne uprave 

 

3. Viši inspektor financijskog i proračunskog nadzora - 1 izvršitelj/ica 

 

Obavlja složenije inspekcijske nadzore zakonitosti i namjenskog korištenja sredstava 

državnog proračuna kod ministarstava i državnih upravnih organizacija; nadzire koriste li se 

sredstva državnog proračuna u skladu sa zakonima, drugim propisima i aktima koji su u 

izravnoj ili neizravnoj vezi s korištenjem proračunskih sredstava; nadzire naplaćuju li 

ministarstva i druga tijela državne uprave potpuno i pravodobno prihode iz svoje nadležnosti; 

provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata; pregledava i provjerava 

računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju ministarstava i državnih 

upravnih organizacija; obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske 

unije; priprema i donosi rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun u prvom 

stupnju; izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnosi žalbe Visokom upravnom sudu 

Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Službe; obavlja upravne i stručne poslove 

koji se odnose na očitovanja po zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i fizičkih 

osoba; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih mjera po 

utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po zahtjevima 

nadležnih državnih odvjetništava, podnošenje prijava nadležnim državnim odvjetništvima, 

odnosno optužnih prijedloga radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja upravne i stručne 

poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga 

drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja druge poslove financijskog i proračunskog 

nadzora. 

 

Odjel za proračunski nadzor pravnih osoba koje su proračunski  i izvanproračunski 

korisnici državnog proračuna 

 

4. Viši inspektor financijskog i proračunskog nadzora - 1 izvršitelj/ica 

 

Obavlja složenije inspekcijske nadzore zakonitosti i namjenskog korištenja proračunskih 

sredstava kod agencija koje su proračunski korisnici državnog proračuna, ustanova iz 

područja zdravstva, znanosti, prosvjete, sporta, kulture, socijalne skrbi te drugih pravnih 

osoba kojima se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u državnom 
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proračunu, kao i proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika državnog proračuna; nadzire 

koriste li se sredstva državnog proračuna i sredstva iz financijskih planova izvanproračunskih 

korisnika u visini, za namjene i u vrijeme kako je propisano državnim proračunom, odnosno 

financijskim planom; nadzire koriste li se sredstva državnog proračuna u skladu sa zakonima, 

drugim propisima i aktima koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s korištenjem proračunskih 

sredstava; nadzire naplaćuju li proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna 

potpuno i pravodobno prihode iz svoje nadležnosti; obavlja inspekcijski nadzor korištenja 

sredstava iz fondova Europske unije; priprema i donosi rješenja o povratu/uplati sredstava u 

državni proračun u prvom stupnju; izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnosi žalbe 

Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Službe; vodi i 

ažurira očevidnik osoba za nepravilnosti te na temelju dostavljenih izvješća nadležnih 

ministarstava i drugih tijela državne uprave kao i jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave sastavlja objedinjeno izvješće o broju i vrsti utvrđenih nepravilnosti u prethodnoj 

godini i postupanju po nepravilnostima iz prethodnih razdoblja; obavlja upravne i stručne 

poslove koji se odnose na očitovanja po zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i 

fizičkih osoba; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih 

mjera po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po 

zahtjevima nadležnih državnih odvjetništava, podnošenje prijava nadležnim državnim 

odvjetništvima, odnosno optužnih prijedloga radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja upravne 

i stručne poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i 

prijedloga drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja druge poslove financijskog i 

proračunskog nadzora. 

 

Služba za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i 

njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika 
 

Odjel za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

 

5. Viši inspektor koordinator financijskog i proračunskog nadzora - 1 izvršitelj/ica 
 

Obavlja najsloženije inspekcijske nadzore kojima utvrđuje koriste li jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave proračunska sredstva u skladu sa zakonima i drugim 

propisima; nadzire naplaćuju li jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave potpuno 

i pravodobno prihode iz svoje nadležnosti; nadzire zakonitost zaduživanja i davanja jamstava 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; nadzire zakonitost materijalnog i 

financijskog poslovanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno 

zakonima i drugim propisima te obavlja pregled i provjeru računovodstvene, financijske i 

ostale poslovne dokumentacije; provjerava koriste li se sredstva državnog proračuna 

doznačena jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave zakonito i u skladu s 

namjenom za koju su doznačena; obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova 

Europske unije; priprema i donosi rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun u 

prvom stupnju; izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnosi žalbe Visokom upravnom sudu 

Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Službe; obavlja upravne i stručne poslove 

koji se odnose na očitovanja po zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i fizičkih 

osoba; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih mjera po 

utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po zahtjevima 

nadležnih državnih odvjetništava, podnošenje prijava nadležnim državnim odvjetništvima, 

odnosno optužnih prijedloga radi prekršaja nadležnom tijelu; koordinira poslove 

inspekcijskog nadzora zakonitosti upravljanja proračunskim sredstvima kod jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave u suradnji s voditeljem odjela i voditeljem službe; daje 

prijedloge za rješavanje složenih pitanja u postupcima proračunskog nadzora; surađuje s 
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voditeljem odjela i voditeljem službe u pripremi proračunskih nadzora, uključujući resurse i 

vremenske okvire nadzora; sudjeluje u pripremi najsloženijih i povezanih nadzora kod 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunskih i izvanproračunskih 

korisnika, kao i drugih pravnih osoba kojima su jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave doznačile proračunska sredstva; koordinira ujednačenu metodologiju obavljanja 

povezanih nadzora i prati tijek nadzora; sudjeluje u pripremi i izradi izvještaja o radu Službe; 

obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta 

prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja druge poslove 

financijskog i proračunskog nadzora. 

 

Odjel za proračunski nadzor proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave 

 

6. Voditelj Odjela u Sektoru za financijski i proračunski nadzor - 1 izvršitelj/ica 

 

Upravlja radom Odjela; kontrolira zapisnike o obavljenom proračunskom nadzoru i ostale 

akte proizašle u postupku nadzora te ih dostavlja na suglasnost voditelju Službe; obavlja 

najsloženije inspekcijske nadzore kojima utvrđuje koriste li proračunski i izvanproračunski 

korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave proračunska sredstva 

u skladu s financijskim planom, odnosno u skladu s posebnim propisima; nadzire poduzimaju 

li proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave propisane mjere za naplatu prihoda iz svoje nadležnosti te u tu svrhu provjerava 

njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja inspekcijski 

nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; priprema i donosi rješenja o 

povratu/uplati sredstava u državni proračun u prvom stupnju; izrađuje odgovore na upravne 

tužbe i podnosi žalbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz 

djelokruga Službe; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na očitovanja po 

zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i fizičkih osoba; obavlja upravne i stručne 

poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih mjera po utvrđenim nezakonitostima i 

nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po zahtjevima nadležnih državnih odvjetništava, 

podnošenje prijava nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužnih prijedloga radi 

prekršaja nadležnom tijelu; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i 

sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga 

Uprave; obavlja druge poslove financijskog i proračunskog nadzora. 

 

Služba za financijski i proračunski nadzor trgovačkih društava i financijski nadzor 

rokova ispunjenja novčanih obveza 
 

Odjel za financijski i proračunski nadzor trgovačkih društava 

 

7. Viši inspektor financijskog i proračunskog nadzora - 1 izvršitelj/ica 
 

Obavlja složenije inspekcijske nadzore kojima utvrđuje koriste li trgovačka društva kojima je 

većinski vlasnik Republika Hrvatska i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave proračunska sredstva u skladu s posebnim propisima, odlukama i 

ugovorima na temelju kojih su sredstva doznačena; obavlja financijski nadzor pravnih osoba 

od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku kod kojih nadzire uplatu ostvarene dobiti ili 

dijela dobiti u državni proračun kada je navedeno propisano posebnim propisima, odlukama 

ili drugim aktima te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu 

poslovnu dokumentaciju; obavlja financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza nad 

poslovnim transakcijama između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava; 
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obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; priprema rješenja 

o povratu/uplati sredstava u državni proračun u prvom stupnju; izrađuje odgovore na upravne 

tužbe i podnosi žalbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz 

djelokruga Službe; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na očitovanja po 

zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i fizičkih osoba; obavlja upravne i stručne 

poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih mjera po utvrđenim nezakonitostima i 

nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po zahtjevima nadležnih državnih odvjetništava, 

podnošenje prijava nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužnih prijedloga radi 

prekršaja nadležnom tijelu; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i 

sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga 

Uprave; obavlja druge poslove financijskog i proračunskog nadzora. 

 

Odjel za financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza 

 

8. Viši inspektor koordinator financijskog i proračunskog nadzora - 1 izvršitelj/ica 

 

Obavlja najsloženije poslove financijskog nadzora rokova ispunjenja novčanih obveza i 

utvrđuje pravne posljedice zakašnjenja s ispunjenjem novčanih obveza; obavlja financijski 

nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza nad poslovnim transakcijama između poduzetnika 

koji predstavljaju fizičke i pravne osobe, koje samostalno obavljaju gospodarsku i 

profesionalnu djelatnost radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski 

procjenjivih koristi; obavlja financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza nad 

poslovnim transakcijama između poduzetnika i osoba javnog prava koji su javni naručitelji i 

sektorski naručitelji kako je uređeno propisima o javnoj nabavi, osim trgovačkih društava 

koja odgovaraju definiciji poduzetnika. a u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane 

obveze; priprema i donosi rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun u prvom 

stupnju; izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnosi žalbe Visokom upravnom sudu 

Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Službe; obavlja upravne i stručne poslove 

koji se odnose na očitovanja po zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i fizičkih 

osoba; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih mjera po 

utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po zahtjevima 

nadležnih državnih odvjetništava, podnošenje prijava nadležnim državnim odvjetništvima, 

odnosno optužnih prijedloga radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja upravne i stručne 

poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga 

drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja druge poslove financijskog i proračunskog 

nadzora. Koordinira propisane poslove financijskog nadzora rokova ispunjenja novčanih 

obveza između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava kada je osoba javnog 

prava dužnik novčane obveze u suradnji s voditeljem odjela i voditeljem službe; daje 

prijedloge za rješavanje složenih pitanja u postupcima financijskog nadzora; surađuje s 

voditeljem odjela i voditeljem službe u pripremi financijskih nadzora, uključujući resurse i 

vremenske okvire nadzora; sudjeluje u pripremi najsloženijih inspekcijskih nadzora rokova 

ispunjenja novčanih obveza uspoređujući financijsko računovodstvenu dokumentaciju 

dužnika i vjerovnika; koordinira ujednačenu metodologiju obavljanja povezanih nadzora i 

prati tijek nadzora; surađuje u utvrđivanju ništetnosti pojedinih odredbi ugovora koje se 

odnose na propisane rokove plaćanja, obračun propisanih zateznih kamata i drugo; sudjeluje u 

pripremi i izradi izvještaja o radu Službe. 

 

Služba za financijski i proračunski nadzor pravnih osoba s javnim ovlastima, 

neprofitnih organizacija, drugih pravnih i fizičkih osoba te plan i analizu nadzora 
 

Odjel za financijski i proračunski nadzor pravnih osoba s javnim ovlastima 
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9. Viši inspektor koordinator financijskog i proračunskog nadzora - 1 izvršitelj/ica 

 

Obavlja najsloženije inspekcijske nadzore financijskog poslovanja pravnih osoba s javnim 

ovlastima kojima su doznačena sredstva državnog proračuna, a koje nisu proračunski i 

izvanproračunski korisnici te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i 

ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova 

Europske unije; priprema i donosi rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun u 

prvom stupnju; izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnosi žalbe Visokom upravnom sudu 

Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Službe; obavlja upravne i stručne poslove 

koji se odnose na očitovanja po zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i fizičkih 

osoba; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih mjera po 

utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po zahtjevima 

nadležnih državnih odvjetništava, podnošenje prijava nadležnim državnim odvjetništvima, 

odnosno optužnih prijedloga radi prekršaja nadležnom tijelu; koordinira poslove 

inspekcijskog nadzora financijskog poslovanja pravnih osoba s javnim ovlastima koje nisu 

proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna, a kojima su doznačena sredstva 

državnog proračuna po različitim osnovama u suradnji s voditeljem odjela i voditeljem 

službe; daje prijedloge za rješavanje složenih pitanja u postupcima financijskog nadzora; 

surađuje s voditeljem odjela i voditeljem službe u pripremi financijskih nadzora, uključujući 

resurse i vremenske okvire nadzora; sudjeluje u pripremi najsloženijih i povezanih nadzora 

kod pravnih osoba s javnim ovlastima kojima su doznačena proračunska sredstva i financijski 

nadzor proračunskog ili izvanproračunskog korisnika koji je doznačio proračunska sredstva; 

koordinira ujednačenu metodologiju obavljanja povezanih nadzora i prati tijek nadzora; 

sudjeluje u pripremi i izradi izvještaja o radu Službe; obavlja upravne i stručne poslove 

vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih 

propisa iz djelokruga Uprave; obavlja druge poslove financijskog i proračunskog nadzora. 

 

Odjel za financijski i proračunski nadzor neprofitnih organizacija i drugih pravnih i 

fizičkih osoba 

 

10. Viši inspektor koordinator financijskog i proračunskog nadzora - 1 izvršitelj/ica 

 

Obavlja najsloženije inspekcijske nadzore financijskog poslovanja neprofitnih organizacija: 

udruga, saveza udruga, stranih udruga, zaklada, ustanova, komora, sindikata, vjerskih i drugih 

zajednica te drugih neprofitnih organizacija pribavljaju li zakonito te koriste li proračunska 

sredstva i sredstva iz drugih izvora zakonito i u skladu s namjenama za koja su sredstva 

doznačena te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu 

dokumentaciju; obavlja inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih osoba kojim utvrđuje koriste li 

proračunska sredstva zakonito i u skladu s namjenama za koje su sredstva doznačena te u tu 

svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; 

obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; priprema rješenja 

o povratu/uplati sredstava u državni proračun u prvom stupnju; izrađuje odgovore na upravne 

tužbe i podnosi žalbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz 

djelokruga Službe; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na očitovanja po 

zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i fizičkih osoba; obavlja upravne i stručne 

poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih mjera po utvrđenim nezakonitostima i 

nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po zahtjevima nadležnih državnih odvjetništava, 

podnošenje prijava nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužnih prijedloga radi 

prekršaja nadležnom tijelu; koordinira najsloženije poslove inspekcijskog nadzora 
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financijskog poslovanja neprofitnih organizacija: udruga, saveza udruga, stranih udruga, 

zaklada, ustanova, komora, sindikata, vjerskih i drugih zajednica te drugih neprofitnih 

organizacija kao i pravnih i fizičkih osoba kojima su doznačena proračunska sredstva po 

različitim osnovama u suradnji s voditeljem odjela i voditeljem službe; daje prijedloge za 

rješavanje složenih pitanja u postupcima financijskog nadzora; surađuje s voditeljem odjela i 

voditeljem službe u pripremi financijskih nadzora, uključujući resurse i vremenske okvire 

nadzora; sudjeluje u pripremi najsloženijih povezanih nadzora saveza udruga i udruga kojima 

su savezi udruga doznačili sredstva državnog proračuna sukladno posebnim propisima; 

sudjeluje u pripremi najsloženijih nadzora kojima su u skladu s posebnim odlukama i drugim 

aktima sredstva državnoga proračuna doznačena neprofitnim organizacijama; koordinira 

ujednačenu metodologiju obavljanja povezanih nadzora i prati tijek nadzora; sudjeluje u 

pripremi i izradi izvještaja o radu Službe; obavlja upravne i stručne poslove vezane za 

pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz 

djelokruga Uprave; obavlja druge poslove financijskog i proračunskog nadzora. 

 

Odjel za plan i analizu nadzora 

 

11. Viši inspektor koordinator financijskog i proračunskog nadzora - 1 izvršitelj/ica 

 

Razvija metodologiju provedbe najsloženijih inspekcijskih nadzora, provodi mjere za 

standardizaciju postupka nadzora te dostavlja na suglasnost voditelju Službe i načelniku Sektora; 

obavlja najsloženije financijske i proračunske nadzore pravnih osoba kojima su doznačena 

proračunska sredstva; vodi registar subjekata nadzora iz djelokruga Sektora uključujući i 

kategorizaciju subjekata nadzora prema složenosti i financijskim pokazateljima njihovog 

poslovanja; temeljem analize financijskih pokazatelja poslovanja subjekata nadzora iz 

nadležnosti Sektora, prethodno obavljenih nadzora, analize svih kvalitativnih i kvantitativnih 

podataka prikupljenih u inspekcijskim nadzorima, raspoloživih baza podataka i trendova 

sveukupnih pokazatelja poslovanja subjekata nadzora utvrđuje prioritete obavljanja nadzora; 

utvrđuje kriterije za provedbu inspekcijskih nadzora te obavlja poslove planiranja, usmjeravanja 

i koordiniranja aktivnosti nadzora za sve kategorije subjekata nadzora; na temelju provedenih 

nadzora provodi analize i izrađuje izvješća o pokazateljima poslovanja svih kategorija subjekata 

nadzora iz djelokruga službe, utvrđuje trendove kretanja njihovog poslovanja kao i ostale 

trendove vezane uz javne financije; prati i analizira rad inspektora po pojedinačnim nadzorima i 

kategorijama subjekata nadzora, prati ostvarene rezultate nadzora; obavlja inspekcijski nadzor 

korištenja sredstava iz fondova Europske unije; priprema rješenja o povratu/uplati sredstava u 

državni proračun u prvom stupnju; izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnosi žalbe Visokom 

upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Službe; obavlja upravne i 

stručne poslove koji se odnose na očitovanja po zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te 

pravnih i fizičkih osoba; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poduzimanje 

propisanih mjera po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po 

zahtjevima nadležnih državnih odvjetništava, podnošenje prijava nadležnim državnim 

odvjetništvima, odnosno optužnih prijedloga radi prekršaja nadležnom tijelu; koordinira 

najsloženije poslove inspekcijskog nadzora financijskog poslovanja pravnih osoba s javnim 

ovlastima kojima su doznačena sredstva državnog proračuna, a koje nisu proračunski i 

izvanproračunski korisnici, kao i najsloženije financijske nadzore neprofitnih organizacija i 

drugih pravnih i fizičkih osoba kojima su doznačena proračunska sredstva kao i inspekcijske 

nadzore financijskog poslovanja, računovodstvenih poslova i predaje financijskih izvještaja 

neprofitnih organizacija u suradnji s voditeljem odjela i voditeljem službe; daje prijedloge za 

rješavanje najsloženijih pitanja u postupcima financijskog nadzora; surađuje s voditeljem odjela i 

voditeljem službe u pripremi financijskih nadzora, uključujući resurse i vremenske okvire 



 8 

nadzora; sudjeluje u pripremi najsloženijih povezanih nadzora neprofitnih organizacija i 

davatelja sredstava koji su po različitim osnovama doznačili proračunska sredstva neprofitnim 

organizacijama; koordinira ujednačenu metodologiju obavljanja povezanih nadzora i prati tijek 

nadzora; izrađuje upute i odgovore na pisane upite veće složenosti iz djelokruga službe; inicira i 

sudjeluje u kreiranju novih i poboljšanju postojećih metoda rada u postupcima financijskog 

nadzora; sudjeluje u pripremi i izradi izvještaja o radu Službe; obavlja upravne i stručne poslove 

vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih 

propisa iz djelokruga Uprave; obavlja druge poslove financijskog i proračunskog nadzora. 

 

 

2. PODACI O PLAĆI: 

 

Plaću radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za 

izračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 
 

Osnovica za obračun plaće za državne službenike i namještenike iznosi 6.044,51 kn bruto, a 

utvrđena je Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, br. 

112/17, 12/18, 2/19 – Dodatak I., 119/19 – Dodatak II. i 66/20 - Dodatak III.). 
 

Koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta iz Poziva, sukladno Uredbi o nazivima radnih 

mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 37/01, 

38/01, 71/01, 89/0, 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, 94/14, 

140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18 i 73/19), na temelju članka 144. Zakona o državnim 

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

pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda RH i 61/17, 

70/19 i 98/19) su: 

  

Voditelj Odjela  –  (redni broj 1. Poziva)   1,746 

  

Viši savjetnik - specijalist - (redni broj 2. Poziva)   2,134 

 

Voditelj Odjela u Sektoru za financijski i proračunski nadzor – (redni broj 6. Poziva)  
 

  1,919 
 

Viši inspektor koordinator financijskog i proračunskog nadzora – (redni broj 5., 8., 9,. 

10. i 11. Poziva) 
 

 

  1,843 

Viši inspektor financijskog i proračunskog nadzora – (redni broj 3., 4. i 7. Poziva) 

 

  1,697 

  
 

 

Prema članka 5. podstavku a) Uredbe o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj službi 

(Narodne novine, broj 74/02, 58/08. 119/11, 33/13, 65/15 i 2/17), na radnim mjestima pod 

rednim brojem 3.-11. ostvaruje se i dodatak za posebne uvjete rada.  

 


