
                                                                                                                                                                               
REPUBLIKA HRVATSKA 

 
MINISTARSTVO FINANCIJA 

 
 

Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 
92/05., 107/07. i 27/08.) i članaka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i 
internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 8/06., 8/07. i 13/08.) Ministarstvo financija 
raspisuje 

 
 
 

J A V N I   N A T J E Č A J 
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme  

 
 
DEVIZNI INSPEKTORAT 
 
ODJEL ZA DEVIZNI NADZOR GOSPODARSKIH SUBJEKATA 
Odsjek za devizni nadzor rezidenata 
 
 1. viši inspektor        - 2 izvršitelja    
 Stručni uvjeti:   

- visoka stručna sprema ekonomske ili pravne struke 
- položen državni stručni ispit 
- 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- znanje jednog stranog jezika 
- znanje rada na osobnom računalu  
 

Odsjek za devizni nadzor nerezidenata 
 

2. viši inspektor        - 1 izvršitelj 
 Stručni uvjeti: 

- visoka stručna sprema ekonomske ili pravne struke 
- položen državni stručni ispit 
- 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- znanje jednog stranog jezika 
- znanje rada na osobnom računalu  

 
ODJEL ZA DEVIZNI NADZOR FINANCIJSKIH INSTITUCIJA 
Odsjek za devizni nadzor banaka 
 

3. viši inspektor        - 1 izvršitelj 
 Stručni uvjeti: 

- visoka stručna sprema ekonomske ili pravne struke 
- položen državni stručni ispit 
- 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- znanje jednog stranog jezika 
- znanje rada na osobnom računalu  
 



ODJEL ZA FINANCIJSKE ISTRAGE 
Odsjek za planiranje, pripremu i koordinaciju 
  
 4. viši inspektor        - 2 izvršitelja                          
 Stručni uvjeti: 

- visoka stručna sprema ekonomske ili pravne struke 
- položen državni stručni ispit 
- 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- znanje jednog stranog jezika 
- znanje rada na osobnom računalu   

  
Odsjek za operativnu provedbu 
 
 5. viši inspektor                        - 4 izvršitelja                         
 Stručni uvjeti:  

- visoka stručna sprema ekonomske ili pravne struke 
- položen državni stručni ispit 
- 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- znanje jednog stranog jezika 
- znanje rada na osobnom računalu  

 
 6. inspektor suradnik          - 1 izvršitelj                            
 Stručni uvjeti: 

- visoka stručna sprema ekonomske ili pravne struke 
- položen državni stručni ispit 
- 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- znanje jednog stranog jezika 
- znanje rada na osobnom računalu 

 
ODJEL ZA DEVIZNE PREKRŠAJE 
 
            7. viši inspektor  - 1 izvršitelj                      
 Stručni uvjeti:   

- visoka stručna sprema pravne struke 
- položen državni stručni ispit 
- 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- znanje jednog stranog jezika 
- znanje rada na osobnom računalu 

 
 
URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA 
 
ODJEL ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEGIJSKE ANALIZE 
  
 8. viši inspektor          - 1 izvršitelj                        
      Stručni uvjeti: 

- visoka stručna sprema ekonomske, pravne ili druge odgovarajuće struke 
- položen državni stručni ispit 
- 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- znanje jednog stranog jezika 
- znanje rada na osobnom računalu 

 
ODJEL ZA ANALITIKU I SUMNJIVE TRANSAKCIJE 
Odsjek za analitičku obradu transakcija 
 

9. viši inspektor        - 2 izvršitelja   
 Stručni uvjeti: 



- visoka stručna sprema ekonomske ili pravne struke 
- položen državni stručni ispit 
- 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- znanje jednog stranog jezika 
- znanje rada na osobnom računalu  

 
Odsjek za sumnjive transakcije 
 
 10. stručni suradnik        - 1 izvršitelj                            
 Stručni uvjeti: 

- visoka stručna sprema ekonomske ili pravne struke 
- 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- znanje jednog stranog jezika 
- znanje rada na osobnom računalu 
 

ODJEL ZA PREVENCIJU I NADZOR 
Odsjek za financijski sektor 
 

11. inspektor                                                                                               - 1 izvršitelj   
 Stručni uvjeti: 

- visoka stručna sprema pravne ili ekonomske struke 
- položen državni stručni ispit 
- 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- znanje jednog stranog jezika 
- znanje rada na osobnom računalu 

 
Odsjek za nefinancijski sektor                                                              

 
12. inspektor                                                                                              - 1 izvršitelj    

 Stručni uvjeti: 
- visoka stručna sprema pravne ili ekonomske struke 
- položen državni stručni ispit 
- 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- znanje jednog stranog jezika 
- znanje rada na osobnom računalu   

 
ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU 

 
13. viši inspektor         - 1 izvršitelj                          
Stručni uvjeti: 
- visoka stručna sprema ekonomske ili pravne struke 
- položen državni stručni ispit 
- 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- znanje jednog stranog jezika 
- znanje rada na osobnom računalu 

 
            14. inspektor                                                                                      - 1 izvršitelj                 
 Stručni uvjeti: 

- visoka stručna sprema ekonomske ili pravne struke 
- položen državni stručni ispit 
- 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- znanje jednog stranog jezika 
- znanje rada na osobnom računalu 

 
Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane člankom 48. 
Zakona o državnim službenicima. 



U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona 
o državnim službenicima. 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
Kandidati se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od 6 mjeseci. 
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u 
roku šest mjeseci od isteka probnog roka, ako zadovolje na probnom roku.  
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti kod prijma u državnu službu po posebnom zakonu, dužan 
je pozvati se na to pravo u prijavi na javni natječaj te o tome priložiti dokaz radi ostvarivanja 
prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate. 
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se obvezno testiranje radi 
provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju, 
poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, znanja stranog jezika i rada na 
osobnom računalu.  
Radi procjene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta provest će se 
psihološko testiranje (psihološka procjena).  
Za kandidate koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj. 
Opisi poslova radnih mjesta, podaci o plaći, način na koji će se vršiti testiranje kandidata, 
područje testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje za testiranje objavit će se na web stranici 
Ministarstva financija www.mfin.hr.  
Na oglasnoj ploči Ministarstva financija i web stranici www.mfin.hr objavit će se vrijeme 
održavanja testiranja najmanje osam dana prije testiranja. 
 

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti: 
- životopis 
- preslik domovnice 
- preslik diplome  
- preslik radne knjižice 
- uvjerenje o položenome državnom stručnom ispitu 
- original uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz 

članka 49. točka a) Zakona o državnim službenicima. 
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije 
donošenja rješenja o prijmu u državnu službu. 

 

Kandidati su u prijavi dužni navesti radno mjesto za koje podnose prijavu.  
Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave neće se smatrati kandidatima 
prijavljenim na natječaj. 
Prijave se podnose u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.  
Prijave se podnose na adresu: Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5. 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.  
 
KLASA: 112-02/08-01/42 
URBROJ: 513-03/08-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME U 
DEVIZNI INSPEKTORAT I URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA, OBJAVLJEN U 
NARODNIM NOVINAMA BR. 51 OD 5. SVIBNJA 2008. 
 
 
 
I. OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA 
 
DEVIZNI INSPEKTORAT 
 
ODJEL ZA DEVIZNI NADZOR GOSPODARSKIH SUBJEKATA 
Odsjek za devizni nadzor rezidenata 
 
1. viši inspektor 
 
Opis poslova radnog mjesta: 
Obavlja najsloženije poslove deviznog nadzora kod rezidenata i nadzora sprječavanja pranja 
novca i financiranja terorizma; sastavlja zapisnik o obavljenom nadzoru, izdaje naloge za 
otklanjanje nezakonitosti u poslovanju nadziranih osoba i podnosi optužne prijedloge i kaznene 
prijave; sastavlja izvješća i vodi evidencije o obavljenom nadzoru te poduzima sve potrebne 
radnje u svezi s nalazom nadzora; prati primjenu deviznih propisa i inicira prijedloge za njihovo 
donošenje ili izmjenu; obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih službenika. 
 
Odsjek za devizni nadzor nerezidenata 
 
2. viši inspektor 
 
Opis poslova radnog mjesta: 
Obavlja najsloženije poslove deviznog nadzora kod nerezidenata i nadzora sprječavanja pranja 
novca i financiranja terorizma; sastavlja zapisnik o obavljenom nadzoru, izdaje naloge za 
otklanjanje nezakonitosti u poslovanju nadziranih osoba i podnosi optužne prijedloge i kaznene 
prijave; sastavlja izvješća i vodi evidencije o obavljenom nadzoru te poduzima sve potrebne 
radnje u svezi s nalazom nadzora; prati primjenu deviznih propisa i inicira prijedloge za njihovo 
donošenje ili izmjenu; obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih službenika. 
 
ODJEL ZA DEVIZNI NADZOR FINANCIJSKIH INSTITUCIJA 
Odsjek za devizni nadzor banaka 
 
3. viši inspektor 
 
Opis poslova radnog mjesta: 
Obavlja najsloženije poslove deviznog nadzora i nadzora sprječavanja pranja novca i financiranja 
terorizma kod banaka, podružnica i predstavništava stranih banaka te drugih depozitnih institucija; 
sastavlja zapisnik o obavljenom nadzoru, izdaje naloge za otklanjanje nezakonitosti u poslovanju 
nadziranih osoba i podnosi  optužne prijedloge i kaznene prijave; sastavlja izvješća i vodi 
evidencije o obavljenom nadzoru te poduzima sve potrebne radnje u svezi s nalazom nadzora; 
prati primjenu deviznih propisa i inicira prijedloge za njihovo donošenje ili izmjenu; obavlja i druge 
poslove po nalogu nadređenih službenika. 
 
ODJEL ZA FINANCIJSKE ISTRAGE 
Odsjek za planiranje, pripremu i koordinaciju 
 
4. viši inspektor 
 
Opis poslova radnog mjesta: 
Obavlja vrlo složene specijalizirane nadzore i provodi financijske istrage koje zahtijevaju najvišu 
stručnost te prikuplja podatke i dokaze za procesuiranje počinitelja kažnjivih djela i vođenje 



postupaka samostalno ili u suradnji s drugim nadležnim tijelima; sastavlja zapisnik o obavljenom 
nadzoru i provedenoj istrazi; izdaje naloge za otklanjanje nedostataka ili nezakonitosti u radu 
nadziranih osoba; podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; obavještava 
Poreznu i Carinsku upravu o činjenicama bitnim za oporezivanje poreznih obveznika koje je 
saznao prilikom obavljanja nadzora; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na 
izradu planova provedbe financijskih istraga, pripremu stručnih podloga vezanih uz te aktivnosti i 
obavljanje specijaliziranih nadzora; sudjeluje u izradi, usklađivanju i kontroli izvršenja tekućih i 
periodičnih planova nadzora; razmjenjuje informacije i pruža pomoć u provedbi financijskih 
istraga; sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina; poduzima sve potrebno za čuvanje i 
zaštitu povjerljivosti i tajnosti podataka; prati primjenu propisa iz nadležnosti i inicira prijedloge za 
njihovo donošenje ili izmjenu; obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih službenika. 
 
Odsjek za operativnu provedbu 
 
5. viši inspektor 
 
Opis poslova radnog mjesta: 
Obavlja vrlo složene specijalizirane nadzore i provodi financijske istrage koje zahtijevaju najvišu 
stručnost te prikuplja podatke i dokaze za procesuiranje počinitelja kažnjivih djela i vođenje 
postupaka samostalno ili u suradnji s drugim nadležnim tijelima; sastavlja zapisnik o obavljenom 
nadzoru i provedenoj istrazi; izdaje naloge za otklanjanje nedostataka ili nezakonitosti u radu 
nadziranih osoba; podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; obavještava 
Poreznu i Carinsku upravu o činjenicama bitnim za oporezivanje poreznih obveznika koje je 
saznao prilikom obavljanja nadzora; sudjeluje u izradi indikatora i smjernica za sprječavanje 
pranja novca i financiranja terorizma te primjenu mjera i radnji za sprječavanje pranja novca i 
financiranje terorizma; prati primjenu propisa iz nadležnosti i inicira prijedloge za njihovo 
donošenje ili izmjenu; obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih službenika. 
 
6. inspektor suradnik 
 
Opis poslova radnog mjesta: 
Obavlja manje složene specijalizirane nadzore i sudjeluje u provedbi financijskih istraga te 
prikuplja podatke i dokaze za procesuiranje počinitelja kažnjivih djela i vođenje postupaka 
samostalno ili u suradnji s drugim nadležnim tijelima; sastavlja zapisnik o obavljenom nadzoru i 
provedenoj istrazi; izdaje naloge za otklanjanje nedostataka ili nezakonitosti u radu nadziranih 
osoba; podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; obavještava Poreznu i 
Carinsku upravu o činjenicama bitnim za oporezivanje poreznih obveznika koje je saznao prilikom 
obavljanja nadzora; sudjeluje u izradi indikatora i smjernica za sprječavanje pranja novca i 
financiranja terorizma te primjenu mjera i radnji za sprječavanje pranja novca i financiranje 
terorizma; prati primjenu propisa iz nadležnosti i inicira prijedloge za njihovo donošenje ili izmjenu; 
obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih službenika. 
 
ODJEL ZA DEVIZNE PREKRŠAJE 
 
7. viši inspektor 
 
Opis poslova radnog mjesta: 
Vodi prekršajni postupak u prvom stupnju radi prekršaja propisanih Zakonom o deviznom 
poslovanju, Zakonom o Deviznom inspektoratu Republike Hrvatske, Zakonom o trgovini i Zakonom o 
sprječavanju pranja novca; u primljenim spisima izrađuje prekršajne naloge, zakazuje ročišta 
razvrstavajući predmete prema važnosti i hitnosti; izvodi dokaze u postupku ispitivanjem okrivljenika i 
svjedoka i uvidom u poslovnu dokumentaciju i druge isprave; u dane kad se ne održavaju ročišta u 
propisanim rokovima izrađuje pisane otpravke donijetih odluka u dovršenim predmetima i proučava 
nove predmete; izrađuje statistička izvješća u pravomoćnim spisima; priprema nacrte prijedloga 
propisa, te obavlja i druge stručne poslove po nalogu nadređenih službenika. 
 
 
 



 
URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA 
 
ODJEL ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEGIJSKE ANALIZE 
 
8. viši inspektor 
 
Opis poslova radnog mjesta: 
Razvija posebne metode analitičkog rada u Uredu; analizira, prognozira i priprema izvješća o 
stanju na području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma i izrađuje tipologije pranja 
novca u Republici Hrvatskoj; prepoznaje, prati i analizira pojavne oblike pranja novca u odnosu na 
karakteristične kriterije i elemente koji određuju promatranu pojavu (npr. učestalost, rezidentnost i 
nerezidentnost sudionika, država ishodišta i cilja, vrste financijskih usluga i sl.); priprema cjelovite 
analitičke materijale, procjene i informacije o problematici pranja novca i financiranja terorizma; 
izrađuje pisane materijale za potrebe analitičkog i preventivnog rada; razrađuje metodologiju i 
nositelj je izrade i realizacije određenih projekata za analitička istraživanja; doprinosi unaprjeđenju 
operativnog i analitičkog rada u suradnji sa drugim odjelima Ureda; analizira stanje primjene 
suvremenih informatičkih rješenja u područjima iz nadležnosti Ureda (područje strategijske 
analize); obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih službenika. 
  
ODJEL ZA ANALITIKU I SUMNJIVE TRANSAKCIJE 
Odsjek za analitičku obradu transakcija 
 
9. viši inspektor 
 
Opis poslova radnog mjesta: 
Obavlja najsloženije poslove predanalitičke obrade transakcija iz baza transakcija Ureda koja 
uključuje pretraživanje baza transakcija, izdvajanje transakcija po određenim kriterijima, 
pretraživanje drugih raspoloživih internih i eksternih baza podataka, sastavljanje izvješća s 
prijedlogom za otvaranje analitičkog predmeta; obavlja najsloženiju analitičku obradu sumnjivih 
transakcija slijedom obrazloženih obavijesti o sumnjivim transakcijama dostavljenih od nadležnih 
tijela – Devizni inspektorat, Porezna uprava, Financijska policija, Carinska uprava, Hrvatska 
agencija za nadzor financijskih usluga, Hrvatska narodna banka, Ministarstvo unutarnjih poslova, 
Državno odvjetništvo RH, USKOK, Ministarstvo pravosuđa, Sigurnosno obavještajna agencija, te 
inozemnih financijsko obavještajnih jedinica i drugih relevantnih domaćih i međunarodnih 
organizacija, a koja obrada uključuje analitičku obradu transakcija koja se sastoji od prikupljanja 
podataka, sastavljanja izvješća s zaključcima i daljnjim prijedlozima, izdavanja naloga obvezniku 
za eventualnom odgodom obavljanja sumnjivih transakcija sukladno Zakonu, sastavljanja 
obavijesti o sumnjivim transakcijama i dostavljanje istih nadležnim državnim tijelima Republike 
Hrvatske i inozemnim tijelima na daljnje postupanje i procesuiranje, sastavljanje izvješća s 
prijedlogom za zatvaranje predmeta. 
Obavlja najsloženiju analitičku obradu transakcija vezanih za financiranje terorizma koja uključuje 
zaprimanje lista imena fizičkih osoba i entiteta osumnjičenih ili povezanih glede terorizma, 
pretraživanje baza transakcija, provjera u bankarskom sustavu Republike Hrvatske, analitička 
obrada transakcija koja se sastoji od sastavljanja izvješća s zaključcima i daljnjim prijedlozima, 
izdavanja naloga obvezniku za eventualnom odgodom obavljanja sumnjivih transakcija sukladno 
Zakonu, sastavljanja obavijesti o sumnjivim transakcijama i dostavljanje istih nadležnim državnim 
tijelima Republike Hrvatske i inozemnim tijelima na daljnje postupanje i procesuiranje, sastavljanje 
izvješća s prijedlogom za zatvaranje predmeta. 
Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih službenika.  
 
Odsjek za sumnjive transakcije 
 
10. stručni suradnik 
 
Opis poslova radnog mjesta: 
Obavlja stručne poslove u analitičko-obavještajnoj obradi predmeta - obavlja analitičke obrade 
sumnjivih transakcija dobivenih od obveznika; analizira sumnjive transakcije vezane za nelogične 



ekonomsko-poslovne odnose u njima temeljem određenih indikatora u cilju potvrđivanja ili 
odbacivanja sumnje na pranje novca,  daje prijedloge za daljnju analitičku obradu sumnjivih 
transakcija; utvrđuje indicije na pranje novca, te uspostavlja vezu između sumnjive transakcije i 
određene kriminalne aktivnosti u zemlji i inozemstvu iz koje potječu nezakonita sredstva; nalaže 
obvezniku eventualnu odgodu obavljanja sumnjivih transakcija sukladno Zakonu; sastavlja 
obavijesti o sumnjivim transakcijama i iste dostavlja nadležnim državnim tijelima na daljnje 
postupanje i procesuiranje, s preporukom o poduzimanju mjera i postupaka vezano za sumnjive 
transakcije; obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih službenika.  
 
ODJEL ZA PREVENCIJU I NADZOR 
Odsjek za financijski sektor 
 
11. inspektor 
 
Opis poslova radnog mjesta: 
Obavlja složenije stručne poslove na području prevencije pranja novca i sprječavanja financiranja 
terorizma u suradnji sa Zakonom određenim obveznicima financijskog sektora; obavlja 
administrativni nadzor nad obveznicima financijskog sektora iz Zakona; radi pokretanja 
prekršajnog postupka podnosi nadležnom tjelu optužni prijedlog protiv obveznika financijskog 
sektora; sudjeluje u organizaciji stručnog osposobljavanja službenika Ureda, ovlaštenih osoba 
obveznika financijskog sektora i službenika drugih nadležnih državnih tijela u poduzimanju mjera 
za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma putem domaćih i inozemnih 
stručnjaka; sastavlja i dostavlja povratne informacije (feedback) obveznicima financijskog sektora; 
sudjeluje u izradi mišljenja vezanih za praktičnu primjenju Zakona od strane obveznika 
financijskog sektora u koordinaciji  s regulatornim i nadzornim tijelima; sudjeluje u  pripremi, 
razvoju i praćenju sustava smjernica i indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija kod 
obveznika financijskog sektora u koordinaciji s regulatornim i nadzornim tijelima; sudjeluje u 
predlaganju i pripremi zakonskih, podzakonskih i internih propisa s područja sprječavanja pranja 
novca i financiranja terorizma;  sudjeluje u pripremi seminara, radnih sastanaka i prezentacija u 
području sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma za obveznike financijskog sektora; 
obavlja i druge stručne poslove po nalogu nadređenih službenika.  
 
Odsjek za nefinancijski sektor 
 
12. inspektor 
 
Opis poslova radnog mjesta: 
Obavlja složenije stručne poslove na području prevencije pranja novca i sprječavanja financiranja 
terorizma u suradnji sa Zakonom određenim obveznicima nefinancijskog sektora; obavlja 
administrativni nadzor nad obveznicima nefinancijskog sektora iz Zakona; radi pokretanja 
prekršajnog postupka podnosi nadležnom tjelu optužni prijedlog protiv obveznika nefinancijskog 
sektora;  sudjeluje u organizaciji stručnog osposobljavanja službenika Ureda, ovlaštenih osoba 
obveznika nefinancijskog sektora i službenika drugih nadležnih državnih tijela u poduzimanju 
mjera za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma putem domaćih i 
inozemnih stručnjaka; sastavlja i dostavlja povratne informacije (feedback) obveznicima 
nefinancijskog sektora; sudjeluje u izradi mišljenja vezanih za praktičnu primjenju Zakona od 
strane obveznika nefinancijskog sektora u koordinaciji  s regulatornim i nadzornim tijelima; 
sudjeluje u pripremi, razvoju i praćenju sustava smjernica i indikatora za prepoznavanje sumnjivih 
transakcija kod obveznika nefinancijskog sektora u koordinaciji s regulatornim i nadzornim 
tijelima; sudjeluje u predlaganju i pripremi zakonskih, podzakonskih i internih propisa s područja 
sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma; sudjeluje u pripremi seminara, radnih 
sastanaka i prezentacija u području sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma za 
obveznike nefinancijskog sektora; obavlja i druge stručne poslove po nalogu nadređenih 
službenika.   
 
 
 
 



ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU 
 
13. viši inspektor 
 
Opis poslova radnog mjesta: 
Obavlja najsloženije poslove iz područja međunarodne suradnje putem razmjene podataka i 
informacija s odgovarajućim međunarodnim tijelima i organizacijama koje se bave sprječavanjem i 
otkrivanjem pranja novca i financiranja terorizma; analizira i prati tendencije pranja novca u 
inozemstvu;  sudjeluje u razvijanju međunarodnih odnosa, te pod uvjetom uzajamnosti obavlja 
međunarodnu razmjenu podataka i informacija o sumnjivim transakcijama s odgovarajućim 
inozemnim tijelima i organizacijama koje se bave sprječavanjem i otkrivanjem pranja novca i 
financiranja terorizma; priprema pisane materijale i poduzima sve radnje potrebne za provođenje 
bilateralnih i drugih sporazuma iz područja sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja 
terorizma s odgovarajućim tijelima drugih država i međunarodnim organizacijama; priprema 
pisane materijale i poduzima sve radnje potrebne za sudjelovanje u radu radnih skupina 
Ministarstva, a po potrebi i drugih ministarstava, glede zakonodavstva i prilagodbe zakonodavstvu 
Europske unije s područja pranja novca i financiranja terorizma; priprema pisane materijale i 
poduzima sve radnje potrebe za sudjelovanje u radu odgovarajućih međunarodnih tijela s ovoga 
područja (Egmont grupa, Odbor Vijeća Europe za procjenu mjera protiv pranja novca i 
financiranja terorizma: MONEVAL i drugi); prati međunarodnu legislativu, međunarodne 
konvencije i međunarodne standarde s područja sprječavanja i otkrivanja pranja novca i 
financiranja terorizma; surađuje s inozemnim monitorinzima i tijelima (UN, MMF, Svjetska banka, 
FATF i drugi) u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma; obavlja i druge 
stručne poslove po nalogu  nadređenih službenika. 
 
14. inspektor 
 
Opis poslova radnog mjesta: 
Obavlja složenije poslove iz područja međunarodne suradnje putem razmjene podataka i 
informacija s odgovarajućim međunarodnim tijelima i organizacijama koje se bave sprječavanjem i 
otkrivanjem pranja novca i financiranja terorizma; analizira i prati tendencije pranja novca u 
inozemstvu; sudjeluje u razvijanju međunarodnih odnosa, te pod uvjetom uzajamnosti obavlja 
međunarodnu razmjenu podataka i informacija o sumnjivim transakcijama s odgovarajućim 
inozemnim tijelima i organizacijama koje se bave sprječavanjem i otkrivanjem pranja novca i 
financiranja terorizma; priprema pisane materijale i poduzima sve radnje potrebne za provođenje 
bilateralnih i drugih sporazuma iz područja sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja 
terorizma s odgovarajućim tijelima drugih država i međunarodnim organizacijama; priprema 
pisane materijale i poduzima sve radnje potrebne za sudjelovanje u radu radnih skupina 
Ministarstva, a po potrebi i drugih ministarstava, glede zakonodavstva i prilagodbe zakonodavstvu 
Europske unije s područja pranja novca i financiranja terorizma; priprema pisane materijale i 
poduzima sve radnje potrebe za sudjelovanje u radu odgovarajućih međunarodnih tijela s ovoga 
područja (Egmont grupa, Odbor Vijeća Europe za za procjenu mjera protiv pranja novca i 
financiranja terorizma: MONEVAL i drugi); prati međunarodnu legislativu, međunarodne 
konvencije i međunarodne standarde s područja sprječavanja i otkrivanja pranja novca i 
financiranja terorizma; surađuje s inozemnim monitorinzima i tijelima (UN, MMF, Svjetska banka, 
FATF i drugi) u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma; obavlja i druge 
stručne poslove po nalogu  nadređenih službenika. 
 
 
II. PODACI O PLAĆI 
Plaća za radna mjesta na koja se vrši prijam, propisana je odredbama članaka 108.-112. Zakona 
o državnim službenicima i namještenicima (Narodne novine, br. 27/01.) i Uredbe o nazivima 
radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 37/01., 
38/01., 71/01., 112/01., 7/02., 17/03., 197/03., 21/04., 25/04., 66/05., 131/05., 11/07., 47/07. i 
109/07.), na temelju članka 144. stavka 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 
92/05., 107/07. i 27/08.). 
Podaci o plaći za radna mjesta na koja se vrši prijam nalaze se na web stranici Narodnih novina 
(www.nn.hr.). 




