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JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICA UPRAVNIH 

ORGANIZACIJA U SASTAVU  MINISTARSTVA FINANCIJA 

 

 

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI 

 

 
 

 

1. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA 

 

 

UPRAVA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE, EUROPSKU UNIJU I 

MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE   

 

1. Ravnatelj - 1 izvršitelj/ica  

 

Upravlja radom, raspoređuje i koordinira poslove te nadzire izvršenje poslova Uprave za 

makroekonomske analize, Europsku uniju i međunarodne financijske odnose; koordinira 

poslove makroekonomskih i fiskalnih analiza i projekcija, izrade strateških dokumenta i 

fiskalnih izvješća prema međunarodnim statističkim standardima te poslove upravljanja 

vlastitim sredstvima Europske unije; surađuje s međunarodnim financijskim institucijama iz 

djelokruga Ministarstva; sudjeluje u radu nadležnih institucija i tijela Europske unije vezano 

za usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije i preuzimanje obveza iz 

članstva; koordinira aktivnosti Ministarstva vezanih uz poslove s Europskom unijom; 

koordinira pripremu i izradu prijedloga nacionalnih stajališta koja usvaja Vlada Republike 

Hrvatske i drugih dokumenata Republike Hrvatske za sastanke radnih skupina u području 

ekonomskih i financijskih pitanja i Vijeća za ekonomska i financijska pitanja; rješava u 

upravnim stvarima iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove koje mu povjeri državni 

tajnik i ministar. 

 

UPRAVA ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJSKI SUSTAV 

2. Ravnatelj - 1 izvršitelj/ica  

Upravlja radom, raspoređuje i koordinira poslove te nadzire izvršenje poslova Uprave za 

gospodarstvo i financijski sustav; koordinira obavljanje poslova koji se odnose na izradu 

nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Uprave; sudjeluje u radu 

nadležnih institucija i tijela Europske unije vezano za teme iz djelokruga Uprave; koordinira 

pripremu i izradu prijedloga nacionalnih stajališta koja usvaja Vlada Republike Hrvatske i 

drugih dokumenata Republike Hrvatske za sastanke radnih skupina iz djelokruga Uprave; 

rješava u upravnim stvarima iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove koje mu povjeri 

državni tajnik i ministar. 
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UPRAVA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM 

3. Ravnatelj - 1 izvršitelj/ica  

Upravlja radom, raspoređuje i koordinira poslove te nadzire izvršenje poslova Uprave za 

upravljanje javnim dugom; koordinira obavljanje poslova koji se odnose na izradu nacrta 

prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Uprave; rješava u upravnim 

stvarima iz djelokruga Uprave; koordinira i nadzire izradu prijedloga trogodišnje strategije 

upravljanja javnim dugom; koordinira obavljanje poslova koji se odnose na zaduživanja i 

upravljanja javnim dugom; surađuje s bankama i ostalim financijskim institucijama te rejting 

agencijama; koordinira i nadzire poslove vezane uz izdavanje državnih jamstava; obavlja i 

druge poslove koje mu povjeri državni tajnik i  ministar. 

 

 

2. PODACI O PLAĆI: 

 

Plaću radnog mjesta ravnatelja koji upravlja upravnom organizacijom u sastavu ministarstva čini 

umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, koji iznosi 3,700 i osnovice za izračun 

plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a utvrđen je člankom 151.a stavkom 

1. točkom 10. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 

49/11, 150/11, 34/12, 49/12. - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 - Odluka i Rješenje 

Ustavnog suda RH, 61/17 i 70/19). 

 

Osnovica za obračun plaće za državne službenike i namještenike od 1. rujna 2019. iznosi 

5.695,87 kuna, a utvrđena je Dodatkom I. Kolektivnog ugovora za državne službenike i 

namještenike (Narodne novine, br. 2/19). 
 

 


