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OPIS POSLOVA  I PODACI O PLAĆI  
 

 

JAVNI NATJEČAJ 

za prijam državnih službenika/ica u državnu službu na neodređeno vrijeme 

objavljen u Narodnim novinama broj 49 od 6. svibnja 2015. 

 

 

a) 

4.   UPRAVA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, KOORDINACIJU FONDOVA  EU I  

      MEĐUNARODNIH PROGRAMA: 

4.1. Sektor za koordinaciju ekonomskih politika i međunarodne programe 

4.1.1. Služba za koordinaciju ekonomskih politika i procedure ekonomskog upravljanja  

4.1.1.2. Odjel za  analitičku procjenu učinaka ekonomskih politika i razvoj sustava strateškog  

             planiranja 

 

red. br. 88. voditelj odjela - 1 izvršitelj/ica 

 

Opis poslova:  upravlja i rukovodi radom odjela; obavlja najsloženije poslove analitičke procjene 

učinaka ekonomskih politika i reformskih mjera na makroekonomske agregate uključujući definiranje 

i prikupljanje podataka za izračun učinaka planiranih nacionalnih politika i reformskih mjera, izračun i 

analizu učinaka provedbe nacionalnih politika za potrebe strateškog planiranja, identifikaciju 

nedostataka u planiranim politikama i/ili politikama u provedbi, inicira planiranje novih politika i 

formulaciju za otklanjanje uočenih nedostataka; obavlja najsloženije poslova vezane uz unaprjeđenje 

sustava strateškog planiranja na nacionalnoj razini uključujući definiranje metodoloških smjernica za 

pripremu i vrednovanje nacionalnih i sektorskih strateških dokumenata, izradu standardiziranih 

obrazaca, razradu indikatora za vrednovanje provedbe i provjeru usklađenosti dokumenata s 

postavljenom metodologijom, provjeru usklađenosti strateških dokumenata s preuzetim 

međunarodnim obvezama; obavlja najsloženije poslove postavljanja modela suradnje između 

institucija i svih relevantnih partnera uključenih u proces izrade nacionalnih i sektorskih strateških 

dokumenata; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, 

strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga odjela; obavlja najsloženije poslove iz 

djelokruga odjela koji obuhvaćaju proučavanje i analizu dokumentacije, predlaganje inovativnih 

rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela te praćenje provedbe programa i projekata; 

izvještava nadređene službenike o stanju izvršavanja poslova u službi i predlaže mjere i radnje za 

poboljšanje obavljanja poslova; redovno surađuje s nižim rukovodećim službenicima državnih tijela i 

po potrebi s nižim službenicima nadležnih tijela Europske komisije; odgovoran je za zakonitost rada i 

postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih 

poslova iz djelokruga odjela; obavlja druge poslove po nalogu nadređenih. 

 

red. br. 91. stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica 
 

Opis poslova: obavlja manje složene poslove vezane uz analitičku procjenu učinaka ekonomskih 

politika i reformskih mjera na makroekonomske agregate uključujući definiranje i prikupljanje 

podataka za izračun učinaka planiranih nacionalnih politika i reformskih mjera, izračun i analizu 

učinaka provedbe nacionalnih politika za potrebe strateškog planiranja, identifikaciju nedostataka u 

planiranim politikama i/ili politikama u provedbi, inicira planiranje novih politika i formulaciju za 

otklanjanje uočenih nedostataka; sudjeluje u izradi Nacionalnog programa reformi u dijelu koji se 

odnosi na rezultate procjene učinaka ekonomskih politika i reformskih mjera na makroekonomske 

agregate; prikuplja i evidentira cjelokupnu dokumentaciju te izrađuje brojčane, tabelarne i grafičke 

preglede podataka na hrvatskom i engleskom jeziku; prevodi pisane tekstove i dokumente s hrvatskog 

jezika na engleski jezik i s engleskog na hrvatski te priprema dokumentaciju i materijale na hrvatskom 

i engleskom jeziku potrebne za ostvarivanje odnosa s javnošću, medijima, korisnicima i potencijalnim 

korisnicima; surađuje sa službenicima unutar tijela u kojem je zaposlen i povremeno izvan tijela radi 

prikupljanja ili razmjene informacija; odgovoran je za  materijalne resurse s kojima radi i ispravnu 

primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika; obavlja druge poslove prema nalogu nadređenih. 
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4.2. Sektor za planiranje i strateško praćenje ESI fondova 

4.2.1. Služba za koordinaciju ESI fondova u području konkurentnosti, okoliša i prometa 

4.2.1.1. Odjel za planiranje i strateško praćenje u područjima istraživanja i razvoja,  

             konkurentnosti gospodarstva i energetike 

 

red. br. 103. viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica 
 

Opis poslova: obavlja složene stručne poslove izrade izmjena višegodišnjih strateških  dokumenata 

čija se provedba financira iz programa i fondova EU primarno u područjima definiranim tematskim 

ciljevima 1-2 Kohezijske politike EU-a 2014.-2020.; koordinira osiguravanje ispunjenosti tematskih i 

općih uvjetovanosti za korištenje ESI fondova  u područjima definiranima tematskim ciljevima 1-2 

Kohezijske politike EU-a 2014.-2020; sudjeluje u poslovima koordinacije pripreme sektorskih 

podloga za strateške dokumente koji uređuju korištenje programa i fondova EU; provodi nadzor i 

izvješćivanje o napretku provedbe Partnerskog sporazuma; sudjeluje u izradi i nadzoru provedbe 

strategije vrednovanja Partnerskog sporazuma i programa; sudjeluje u organizaciji i radu Nacionalnog 

koordinacijskog odbora; priprema nacrte izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku iz 

djelokruga odjela u provedbi programa i projekata  te obavlja druge složene stručne poslove koji 

obuhvaćaju pripremu planova, proučavanje i analizu podataka i dokumentacije, predlaganje rješenja 

problema, savjetovanja unutar i izvan tijela te praćenje provedbe programa i projekata; sudjeluje u 

organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka; sudjeluje u 

pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima 

financiranih iz sredstava Europske unije iz djelokruga Odjela; redovno surađuje sa službenicima tijela 

uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i po potrebi s nižim službenicima 

nadležnih tijela Europske komisije; odgovoran je za  materijalne resurse s kojima radi i ispravnu 

primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika; obavlja druge poslove po nalogu nadređenih. 

 

 

 

 

4.2.1.2. Odjel za planiranje i strateško praćenje u područjima klimatskih promjena, okoliša i 

prometa 

 

red. br. 111. stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica 
 

Opis poslova: obavlja manje složene stručne poslove izrade izmjena višegodišnjih strateških 

dokumenata čija se provedba financira iz programa i fondova EU primarno u područjima definiranima 

tematskim ciljem 7 te  u područjima definiranim tematskim ciljevima 5-6 Kohezijske politike EU-a 

2014.-2020.; sudjeluje u osiguravanju ispunjenosti tematskih  i općih uvjetovanosti za korištenje ESI 

fondova u područjima definiranima tematskim ciljem 7 Kohezijske politike EU-a 2014.-2020.; 

sudjeluje u organizaciji i radu Nacionalnog koordinacijskog odbora; sudjeluje u praćenju provedbe 

odobrenih projekata te njihovog usklađivanja s programima i projektima koji se financiraju iz drugih 

izvora; prikuplja i evidentira cjelokupnu dokumentaciju te izrađuje brojčane, tabelarne i grafičke 

preglede podataka na hrvatskom i engleskom jeziku; prevodi pisane tekstove i dokumente s hrvatskog 

jezika na engleski jezik i s engleskog na hrvatski te priprema dokumentaciju i materijale na hrvatskom 

i engleskom jeziku potrebne za ostvarivanje odnosa s javnošću, medijima, korisnicima i potencijalnim 

korisnicima; obavlja manje složene poslove s ograničenim brojem međusobno povezanih zadaća iz 

djelokruga Odjela; surađuje sa službenicima unutar tijela u kojem je zaposlen i povremeno izvan tijela 

radi prikupljanja ili razmjene informacija; odgovoran je za  materijalne resurse s kojima radi i ispravnu 

primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika; obavlja druge poslove po nalogu nadređenih. 

 

 

b) 

5.   UPRAVA ZA PROVEDBU OPERATIVNIH PROGRAMA I MEĐUNARODNIH  

       INSTRUMENATA 

5.1. Sektor za uspostavu i unapređenje rada sustava 



3 
 

5.1.1. Služba za uspostavu sustava 

5.1.1.1. Odjel za institucionalni okvir i pravila 

 

red. br. 124. viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica 
 

Opis poslova: sudjeluje u poslovima koji se odnose na uspostavu sustava upravljanja programima, 

uključujući pripremu prijedloga pravnih propisa i drugih akata; sudjeluje u poslovima izrade i 

unapređenja priručnika o postupanju upravljačkog tijela i poslovima koordinacije izrade priručnika za 

tijela u sustavu  kao i ostalim poslovima vezanim uz akreditaciju sustava; priprema nacrte izvješća i 

akata na engleskom i hrvatskom jeziku iz djelokruga odjela u provedbi programa i projekata  te 

obavlja druge složene stručne poslove koji obuhvaćaju pripremu planova, proučavanje i analizu 

podataka i dokumentacije, predlaganje rješenja problema, savjetovanja unutar i izvan tijela te praćenje 

provedbe programa i projekata; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, 

vodi bilješke sa sastanaka; sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i 

upravljanje programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije iz djelokruga Odjela; 

redovno surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i 

po potrebi s nižim službenicima nadležnih tijela Europske komisije; odgovoran je za  materijalne 

resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika; obavlja druge 

poslove po nalogu nadređenih. 

 

5.1.1.2. Odjel za optimizaciju poslovnih procesa 

 

red. br. 129. vježbenik radi osposobljavanja za poslove stručnog suradnika- 1 izvršitelj/ica 

 

Opis poslova: prikuplja i evidentira cjelokupnu dokumentaciju te izrađuje brojčane, tabelarne i 

grafičke preglede podataka na hrvatskom i engleskom jeziku; prevodi pisane tekstove i dokumente s 

hrvatskog jezika na engleski jezik i s engleskog na hrvatski te priprema dokumentaciju i materijale na 

hrvatskom i engleskom jeziku potrebne za ostvarivanje odnosa s javnošću, medijima, korisnicima i 

potencijalnim korisnicima; obavlja manje složene poslove s ograničenim brojem međusobno 

povezanih zadaća iz djelokruga Odjela; surađuje sa službenicima unutar tijela u kojem je zaposlen i 

povremeno izvan tijela radi prikupljanja ili razmjene informacija; odgovoran je za  materijalne resurse 

s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika; obavlja druge poslove po 

nalogu nadređenih. 

 

 

5.1.2. Služba za jačanje kapaciteta sustava i horizontalna pitanja 

 

red. br. 132. viši stručni savjetnik - 2 izvršitelja/ice  
 

Opis poslova: obavlja poslove praćenja potreba te pripreme prijedloga mjera za jačanje kapaciteta, 

praćenja provedbe mjera jačanja kapaciteta i izvještavanja; sudjeluje u pripremi strategije 

organizacijskog razvoja, analize radne opterećenosti i drugih analiza kojima se utvrđuju potrebe za 

ljudskim i materijalnim resursima tijela za provedbu dodijeljenih im funkcija te pripremi prijedloga 

akata kojima se utvrđuju mjere jačanja kapaciteta tijela sustava; sudjeluje u izradi i ažuriranju opisa 

sustava; sudjeluje u pripremi stručnih savjeta, mišljenja, davanja prijedloga vezanih uz pitanja 

primjene propisa u područjima javne nabave, državnih potpora, javno-privatnih partnerstava kao i u 

pružanju podrške u radu u slučajevima nepravilnosti; sudjeluje u izradi prijedloga akata vezano uz 

prigovore, žalbe i tužbe koje se odnose na odabir ili provedbu operacija sufinanciranih iz Europskog 

fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda te pripremi prijedloga izvješća i odgovora Europskoj 

komisiji; priprema nacrte izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku iz djelokruga odjela u 

provedbi programa i projekata  te obavlja druge složene stručne poslove koji obuhvaćaju pripremu 

planova, proučavanje i analizu podataka i dokumentacije, predlaganje rješenja problema, savjetovanja 

unutar i izvan tijela te praćenje provedbe programa i projekata; sudjeluje u organizaciji sastanaka i 

pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka; sudjeluje u pripremi internih procedura i 

metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranih iz sredstava 

Europske unije iz djelokruga Službe; redovno surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu 

upravljanja fondovima Europske unije i po potrebi s nižim službenicima nadležnih tijela Europske 
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komisije; odgovoran je za  materijalne resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, 

postupaka i stručnih tehnika; obavlja druge poslove po nalogu nadređenih. 

 

 

red. br. 133. stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica 
 

Opis poslova: obavlja administrativne poslove vezane uz rad stručnih radnih skupina i drugih radnih 

tijela za izradu propisa iz djelokruga Službe; prikuplja, obrađuje i analizira složenije podatke te 

izrađuje nacrte složenijih izvješća i akata na hrvatskom i engleskom jeziku; obavlja složenije stručne 

poslove  koji obuhvaćaju proučavanje, analizu dokumentacije i praćenje provedbe programa i 

projekata, uz češći nadzor; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi 

bilješke sa sastanaka; surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima 

Europske unije radi prikupljanja ili razmjene informacija; odgovoran je za  materijalne resurse s 

kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika; obavlja druge poslove po 

nalogu nadređenih. 

 

5.1.3. Služba za rizike, provjere na razini sustava i revizije 

5.1.3.1.Odjel za upravljanje rizicima te koordinaciju provjera na razini sustava i revizija   

 

red. br. 137. viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica 
 

Opis poslova: sudjeluje u poslovima analize rizika za ustrojstvene jedinice Uprave koje sudjeluju u 

provedbi programa iz nadležnosti Sektora, izradi registra rizika utvrđenih od strane tijela sustava; prati 

provedbu mjera za prevenciju i uklanjanje nepravilnosti, predloženih od strane tijela sustava; sudjeluje 

u izradu registra nalaza i preporuka provjera na razini sustava te prati postupanja tijela po istima; 

sudjeluje u pripremi dokumentacije vezano uz revizije sustava upravljanja i provedbe Europskih 

strukturnih instrumenata; sudjeluje u poslovima prikupljanja podataka i izvješćivanja Tijela za 

ovjeravanje o kontrolama koje je Upravljačko tijelo provelo u posredničkim tijelima u smislu 

odgovarajuće provedbe delegiranih zadaća, kao i o utvrđenim nepravilnostima; priprema nacrte 

izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku iz djelokruga odjela u provedbi programa i projekata  

te obavlja druge složene stručne poslove koji obuhvaćaju pripremu planova, proučavanje i analizu 

podataka i dokumentacije, predlaganje rješenja problema, savjetovanja unutar i izvan tijela te praćenje 

provedbe programa i projekata; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, 

vodi bilješke sa sastanaka; sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i 

upravljanje programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije iz djelokruga Odjela; 

redovno surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i 

po potrebi s nižim službenicima nadležnih tijela Europske komisije; odgovoran je za  materijalne 

resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika; obavlja druge 

poslove po nalogu nadređenih. 

 

 

red. br. 139. vježbenik radi osposobljavanja za poslove stručnog suradnika- 1 izvršitelj/ica 
 

Opis poslova: pruža administrativnu  i tehničku podršku pri prikupljanju i evidentiranju informacija o 

revizijama; prikuplja i evidentira cjelokupnu dokumentaciju te izrađuje brojčane, tabelarne i grafičke 

preglede podataka na hrvatskom i engleskom jeziku; prevodi pisane tekstove i dokumente s hrvatskog 

jezika na engleski jezik i s engleskog na hrvatski te priprema dokumentaciju i materijale na hrvatskom 

i engleskom jeziku potrebne za ostvarivanje odnosa s javnošću, medijima, korisnicima i potencijalnim 

korisnicima; obavlja manje složene poslove s ograničenim brojem međusobno povezanih zadaća iz 

djelokruga Odjela; surađuje sa službenicima unutar tijela u kojem je zaposlen i povremeno izvan tijela 

radi prikupljanja ili razmjene informacija; odgovoran je za  materijalne resurse s kojima radi i ispravnu 

primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika; obavlja druge poslove po nalogu nadređenih. 
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5.1.3.2. Odjel za provedbu provjera na razini sustava u području jačanja  gospodarstva i   

             konkurentnosti te socijalne zdravstvene i obrazovne infrastrukture 

 

red. br. 141. viši stručni savjetnik - 2 izvršitelja/ice 

 

Opis poslova:  predlaže mjere i radnje za poboljšanje obavljanja poslova; sudjeluje u poslovima koji 

se odnose na provjere na razini sustava u posredničkim tijelima zaduženima za provedbu programa u 

područjima jačanja gospodarstva i konkurentnosti te socijalne zdravstvene i obrazovne infrastrukture; 

sudjeluje u poslovima uzorkovanja poslovnih procesa i projekata za provjeru; sudjeluje u najavi 

provjere i razmjeni dokumentacije s tijelom sustava koje je predmet provjere; sudjeluje u provjerama 

na razini sustava putem provjere dokumentacije te terenskog posjeta tijelu i/ili korisniku sredstava; 

sudjeluje u izradi izvješća s nalazima i preporukama; priprema nacrte izvješća i akata na engleskom i 

hrvatskom jeziku iz djelokruga odjela u provedbi programa i projekata  te obavlja druge složene 

stručne poslove koji obuhvaćaju pripremu planova, proučavanje i analizu podataka i dokumentacije, 

predlaganje rješenja problema, savjetovanja unutar i izvan tijela te praćenje provedbe programa i 

projekata; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa 

sastanaka; sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje 

programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije iz djelokruga Odjela; redovno 

surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i po 

potrebi s nižim službenicima nadležnih tijela Europske komisije; odgovoran je za  materijalne resurse 

s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika; obavlja druge poslove po 

nalogu nadređenih. 

 

 

5.1.3.3. Odjel za provedbu provjera na razini sustava u području energetike, zaštite okoliša te  

             prometne infrastrukture i mobilnosti 

 

red. br. 145. viši stručni savjetnik - 2 izvršitelja/ce 
 

Opis poslova: predlaže mjere i radnje za poboljšanje obavljanja poslova; obavlja  poslove koji se 

odnose na provjere na razini sustava u posredničkim tijelima zaduženima za provedbu programa u 

područjima energetike, zaštite okoliša te prometne infrastrukture i mobilnosti; obavlja poslove 

uzorkovanja poslovnih procesa i projekata za provjeru; obavlja poslove najave provjere i razmjene 

dokumentacije s tijelom sustava koje je predmet provjere; obavlja provjere na razini sustava putem 

provjere dokumentacije te terenskog posjeta tijelu i/ili korisniku sredstava; izrađuje izvješća s 

nalazima i preporukama; priprema nacrte izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku iz 

djelokruga odjela u provedbi programa i projekata  te obavlja druge složene stručne poslove koji 

obuhvaćaju pripremu planova, proučavanje i analizu podataka i dokumentacije, predlaganje rješenja 

problema, savjetovanja unutar i izvan tijela te praćenje provedbe programa i projekata; sudjeluje u 

organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka; sudjeluje u 

pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima 

financiranih iz sredstava Europske unije iz djelokruga Odjela; redovno surađuje sa službenicima tijela 

uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i po potrebi s nižim službenicima 

nadležnih tijela Europske komisije; odgovoran je za  materijalne resurse s kojima radi i ispravnu 

primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika; obavlja druge poslove po nalogu nadređenih. 

 

 

5.2. Sektor za provedbu operativnih programa i međunarodnih instrumenata 

5.2.1. Služba za financijsko upravljanje i kontrolu, praćenje i vrednovanje 

5.2.1.1. Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu  

 

red. br. 151. viši stručni savjetnik - 2 izvršitelja/ice  
 

Opis poslova: sudjeluje u izradi financijskih planova i prognoza korištenja sredstava te praćenju 

njihove provedbe; prati provedbu pravila n+3; osigurava razmjenu informacija  sa  službenicima 

državnih tijela uključenih u provedbu operativnih programa i po potrebi sa službenicima nadležnih 

tijela Europske komisije; predlaže mjere i radnje za poboljšanje obavljanja poslova; priprema nacrte 
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izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku iz djelokruga odjela u provedbi programa i projekata  

te obavlja druge složene stručne poslove koji obuhvaćaju pripremu planova, proučavanje i analizu 

podataka i dokumentacije, predlaganje rješenja problema, savjetovanja unutar i izvan tijela te praćenje 

provedbe programa i projekata; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, 

vodi bilješke sa sastanaka; sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i 

upravljanje programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije iz djelokruga Odjela; 

redovno surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i 

po potrebi s nižim službenicima nadležnih tijela Europske komisije; odgovoran je za  materijalne 

resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika; obavlja druge 

poslove po nalogu nadređenih. 

 

 

red. br. 152. stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica 
 

Opis poslova: obavlja manje složene stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje i analizu 

dokumentacije te praćenje provedbe operativnih  programa; sudjeluje u poslovima koji se odnose na 

izradu financijskih planova i prognoza korištenja sredstava te praćenja njihove provedbe; prikuplja i 

evidentira cjelokupnu dokumentaciju te izrađuje brojčane, tabelarne i grafičke preglede podataka na 

hrvatskom i engleskom jeziku; prevodi pisane tekstove i dokumente s hrvatskog jezika na engleski 

jezik i s engleskog na hrvatski te priprema dokumentaciju i materijale na hrvatskom i engleskom 

jeziku potrebne za ostvarivanje odnosa s javnošću, medijima, korisnicima i potencijalnim korisnicima; 

surađuje sa službenicima unutar tijela u kojem je zaposlen i povremeno izvan tijela radi prikupljanja ili 

razmjene informacija; odgovoran je za  materijalne resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda 

rada, postupaka i stručnih tehnika; obavlja druge poslove po nalogu nadređenih. 

 

 

 

 

5.2.1.2. Odjel za praćenje, izvještavanje i vrednovanje  

 

red. br. 154. viši stručni savjetnik  - 1 izvršitelj/ica 
 

Opis poslova: redovno surađuje sa službenicima državnih tijela uključenih u provedbu operativnih 

programa i međunarodnih instrumenata; prati i izvještava o ostvarenju fizičkih i financijskih 

pokazatelja operativnih programa u skladu s n+3 pravilom i okvirom za učinkovitost; priprema 

interna, godišnja i završna izvješća o provedbi i daje administrativnu podršku radu odbora i drugih 

tijela osnovanih za potrebe praćenja napretka provedbe programa; sudjeluje u pripremi planova 

vrednovanja ostvarivanja ciljeva operativnih programa i odabira  metodologije za vrednovanje; 

sudjeluje u praćenju provođenja plana vrednovanja, uključujući predlaganju korektivnih mjera; 

sudjeluje u izradi komunikacijske strategije te provođenju mjera informiranja i vidljivosti u skladu s 

komunikacijskom strategijom; priprema nacrte izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku iz 

djelokruga odjela u provedbi programa i projekata  te obavlja druge složene stručne poslove koji 

obuhvaćaju pripremu planova, proučavanje i analizu podataka i dokumentacije, predlaganje rješenja 

problema, savjetovanja unutar i izvan tijela te praćenje provedbe programa i projekata; sudjeluje u 

organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka; sudjeluje u 

pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima 

financiranih iz sredstava Europske unije iz djelokruga Odjela; redovno surađuje sa službenicima tijela 

uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i po potrebi s nižim službenicima 

nadležnih tijela Europske komisije; odgovoran je za  materijalne resurse s kojima radi i ispravnu 

primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika; obavlja druge poslove po nalogu nadređenih. 

 

 

5.2.2. Služba za koordinaciju korištenja sredstava tehničke pomoći te provedbu financijskih i  

           međunarodnih instrumenata 

5.2.2.1. Odjel za koordinaciju korištenja sredstava tehničke pomoći  

 

red. br. 158. viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica 
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Opis poslova: obavlja složene poslova iz djelokruga Odjela proučavanja i analize dokumentacije, 

predlaganja rješenja problema, savjetovanja unutar i izvan tijela; priprema plan korištenja sredstava 

tehničke pomoći, razradu uvjeta za korištenje sredstava te upravljanja sustavom dodjele, kontrole, 

praćenja i izvještavanja o korištenju sredstava u pogledu ostvarenja fizičkih i financijskih pokazatelja 

prioritetne osi programa koja se odnosi na korištenje tehničke pomoći; sudjeluje u poslovima 

koordinacije korištenja sredstava tehničke pomoći namijenjenih jačanju kapaciteta ustrojstvenih 

jedinica ministarstva koje sudjeluju u upravljanju i kontroli korištenja sredstava operativnih programa; 

predlaže mjere i radnje za poboljšanje obavljanja poslova; priprema nacrte izvješća i akata na 

engleskom i hrvatskom jeziku iz djelokruga odjela u provedbi programa i projekata  te obavlja druge 

složene stručne poslove koji obuhvaćaju pripremu planova, proučavanje i analizu podataka i 

dokumentacije, predlaganje rješenja problema, savjetovanja unutar i izvan tijela te praćenje provedbe 

programa i projekata; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke 

sa sastanaka; sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje 

programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije iz djelokruga Odjela; redovno 

surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i po 

potrebi s nižim službenicima nadležnih tijela Europske komisije; odgovoran je za  materijalne resurse 

s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika; obavlja druge poslove po 

nalogu nadređenih. 

 

 

red. br. 159. stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica 
 

Opis poslova: obavlja složenije stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje i analizu dokumentacije 

te praćenje provedbe korištenja sredstava tehničke pomoći; sudjeluje u pripremi plana korištenja 

sredstava tehničke pomoći, razradi uvjeta za korištenje sredstava te upravljanja sustavom dodjele, 

kontrole, praćenja i izvještavanja o korištenju sredstava u pogledu ostvarenja fizičkih i financijskih 

pokazatelja prioritetne osi programa koja se odnosi na korištenje tehničke pomoći; sudjeluje u 

poslovima koordinacije korištenja sredstava tehničke pomoći namijenjenih jačanju kapaciteta 

ustrojstvenih jedinica ministarstva koje sudjeluju u upravljanju i kontroli korištenja sredstava 

operativnih programa; obavlja administrativne poslove vezane uz rad stručnih radnih skupina i drugih 

radnih tijela osnovanih za potrebe informiranja o provedbi  operativnih programa; prikuplja, obrađuje i 

analizira složenije podatke te izrađuje nacrte složenijih izvješća i akata na hrvatskom i engleskom 

jeziku; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka; 

surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije radi 

prikupljanja ili razmjene informacija; odgovoran je za  materijalne resurse s kojima radi i ispravnu 

primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika; obavlja  druge poslove po nalogu nadređenih. 

 

red. br. 160. stručni suradnik  - 1 izvršitelj/ica 
 

Opis poslova: obavlja manje složene poslove iz djelokruga Odjela; pruža administrativnu podršku u 

pripremi plana korištenja sredstava tehničke pomoći; prikuplja i evidentira cjelokupnu dokumentaciju 

te izrađuje brojčane, tabelarne i grafičke preglede podataka na hrvatskom i engleskom jeziku; prevodi 

pisane tekstove i dokumente s hrvatskog jezika na engleski jezik i s engleskog na hrvatski te priprema 

dokumentaciju i materijale na hrvatskom i engleskom jeziku potrebne za ostvarivanje odnosa s 

javnošću, medijima, korisnicima i potencijalnim korisnicima; surađuje sa službenicima unutar tijela u 

kojem je zaposlen i povremeno izvan tijela radi prikupljanja ili razmjene informacija; odgovoran je za  

materijalne resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika; 

obavlja druge poslove po nalogu nadređenih. 

 
 

 

5.2.2.2. Odjel za provedbu financijskih instrumenata 

 

red. br. 161. voditelj odjela - 1 izvršitelj/ica 
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Opis poslova: upravlja i rukovodi radom Odjela; obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Odjela 

koji obuhvaćaju proučavanje i analizu dokumentacije te predlaganje rješenja problema, savjetovanje 

unutar i izvan tijela; organizira i obavlja poslove provedbe Operativnog programa Konkurentnost i 

kohezija 2014. – 2020. u dijelu provedbe programa putem financijskih instrumenata, uključujući: 

izradu, u suradnji s relevantnim tijelima državne uprave, prethodne procjene opravdanosti uvođenja 

financijskih instrumenata te provedbenih modaliteta; na temelju izvršenih prethodnih procjena 

opravdanosti i stava odbora za praćenje programa, sudjeluje u pripremi odluke o modelu provedbe 

financijskih instrumenata; organizira i obavlja poslove razrade uvjeta korištenja sredstava; utvrđivanja 

(potencijalnih) korisnika instrumenata te surađuje s tijelima zaduženim za njihovu provedbu; 

uspostavlja i upravlja modelom financijskog upravljanja financijskih instrumenata; organizira poslove 

praćenja provedbe financijskih instrumenata uključujući procesuiranje potrebne dokumentacije za 

izvršenje međuplaćanja od strane Europske komisije; odgovoran je, u suradnji sa Odjelom za praćenje, 

izvještavanje i vrednovanje,  za organiziranje sastanaka odbora za praćenje te godišnjih sastanaka s 

Europskom komisijom, uključujući pripremu relevantnih izvještaja, o napretku provedbe operativnih 

programa u dijelu koji se odnosi na provedbu financijskih instrumenata; sudjeluje u radu stručnih 

radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz 

djelokruga odjela; izvještava nadređene službenike o stanju izvršavanja poslova u službi i predlaže 

mjere i radnje za poboljšanje obavljanja poslova; redovno surađuje s nižim rukovodećim službenicima 

državnih tijela i po potrebi s nižim službenicima nadležnih tijela Europske komisije; odgovoran je za 

zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno 

obavljanje svih poslova iz djelokruga odjela; obavlja druge poslove po nalogu nadređenih. 

 

red. br. 162. viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica 
 

Opis poslova: sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa i 

procedura, iz djelokruga Odjela;  u suradnji s relevantnim tijelima državne uprave, sudjeluje u izradi 

prethodne procjene opravdanosti uvođenja financijskih instrumenata te provedbenih modaliteta; na 

temelju izvršenih prethodnih procjena opravdanosti i stava odbora za praćenje programa sudjeluje u 

poslovima pripreme odluke o modelu provedbe financijskih instrumenata, razrade uvjeta korištenja 

sredstava te utvrđivanja (potencijalnih) korisnika instrumenata; redovno surađuje sa službenicima 

relevantnih tijela državne uprave u upravljanju i kontroli korištenja financijskih instrumenata; u 

suradnji sa Odjelom za praćenje, izvještavanje i vrednovanje,  organizira sastanke odbora za praćenje 

te godišnje sastanke s Europskom komisijom, priprema relevantna izvještaja, o napretku provedbe 

operativnih programa u dijelu koji se odnosi na provedbu financijskih instrumenata; predlaže mjere i 

radnje za poboljšanje obavljanja poslova; priprema nacrte izvješća i akata na engleskom i hrvatskom 

jeziku iz djelokruga odjela u provedbi programa i projekata  te obavlja druge složene stručne poslove 

koji obuhvaćaju pripremu planova, proučavanje i analizu podataka i dokumentacije, predlaganje 

rješenja problema, savjetovanja unutar i izvan tijela te praćenje provedbe programa i projekata; 

sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka; 

sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i 

projektima financiranih iz sredstava Europske unije iz djelokruga Odjela; redovno surađuje sa 

službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i po potrebi s nižim 

službenicima nadležnih tijela Europske komisije; odgovoran je za  materijalne resurse s kojima radi i 

ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika; obavlja druge poslove po nalogu 

nadređenih. 

 

5.3. Sektor za pripremu i provedbu projekata 

5.3.1. Služba za pripremu i provedbu projekata u područjima jačanja gospodarstva i  

          konkurentnosti te socijalne, zdravstvene i obrazovne infrastrukture 

5.3.1.1. Odjel za pripremu i provedbu projekata u područjima jačanja gospodarstva i   

             konkurentnosti  

 

red. br. 172. stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica 

 

Opis poslova: obavlja složenije poslove iz djelokruga Odjela koji se odnose na pripremu te provedbu 

pojedinačnih projekata u područjima ulaganja, uključujući provedbu prethodnih procjena kvalitete 
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natječajne dokumentacije za nabavu radova, roba i usluga u okviru istih, kao i poslove vezano uz 

pripremu i provedbu postupaka dodjele bespovratnih sredstava; prikuplja, obrađuje i analizira podatke 

iz djelokruga Odjela na hrvatskom i engleskom jeziku; izrađuje nacrte izvješća i akata iz djelokruga 

Odjela na engleskom i hrvatskom jeziku; sudjeluje u pripremi i provedbi izobrazbi (potencijalnih) 

korisnika bespovratnih sredstava u područjima ulaganja u djelokrugu Odjela; obavlja složenije stručne 

poslove  koji obuhvaćaju proučavanje, analizu dokumentacije i praćenje provedbe programa i 

projekata, uz češći nadzor; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi 

bilješke sa sastanaka; surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima 

Europske unije radi prikupljanja ili razmjene informacija; odgovoran je za  materijalne resurse s 

kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika; obavlja druge poslove po 

nalogu nadređenih. 

 

 

red. br. 173. vježbenik radi osposobljavanja za poslove stručnog suradnika- 1 izvršitelj/ica 
 

Opis poslova: obavlja manje složene poslove iz djelokruga Odjela koji se odnose na pripremu te 

provedbu pojedinačnih projekata u područjima ulaganja, uključujući provedbu prethodnih procjena 

kvalitete natječajne dokumentacije za nabavu radova, roba i usluga u okviru istih, kao i poslove 

vezano uz pripremu i provedbu postupaka dodjele bespovratnih sredstava; prikuplja i evidentira 

cjelokupnu dokumentaciju te izrađuje brojčane, tabelarne i grafičke preglede podataka na hrvatskom i 

engleskom jeziku; prevodi pisane tekstove i dokumente s hrvatskog jezika na engleski jezik i s 

engleskog na hrvatski te priprema dokumentaciju i materijale na hrvatskom i engleskom jeziku 

potrebne za ostvarivanje odnosa s javnošću, medijima, korisnicima i potencijalnim korisnicima; 

surađuje sa službenicima unutar tijela u kojem je zaposlen i povremeno izvan tijela radi prikupljanja ili 

razmjene informacija; odgovoran je za  materijalne resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda 

rada, postupaka i stručnih tehnika; obavlja druge poslove po nalogu nadređenih. 

 

 

5.3.1.2. Odjel za pripremu i provedbu projekata u područjima socijalne, zdravstvene i  

             obrazovne infrastrukture  

 

red. br. 175. viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica 
 

Opis poslova: obavlja složene poslove iz djelokruga Odjela koji se odnose na pripremu te provedbu 

pojedinačnih projekata u područjima ulaganja u djelokrugu Odjela, uključujući provedbu prethodnih 

procjena kvalitete natječajne dokumentacije za nabavu radova, roba i usluga u okviru istih, kao i 

poslove vezano uz pripremu i provedbu postupaka dodjele bespovratnih sredstava; sudjeluje u izradi 

smjernica za pripremu i provedbu projekata te dokumentacije za postupke dodjele bespovratnih 

sredstava u područjima ulaganja u djelokrugu Odjela; priprema nacrte izvješća i akata na engleskom i 

hrvatskom jeziku iz djelokruga odjela u provedbi programa i projekata  te obavlja druge složene 

stručne poslove koji obuhvaćaju pripremu planova, proučavanje i analizu podataka i dokumentacije, 

predlaganje rješenja problema, savjetovanja unutar i izvan tijela te praćenje provedbe programa i 

projekata; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa 

sastanaka; sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje 

programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije iz djelokruga Odjela; redovno 

surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i po 

potrebi s nižim službenicima nadležnih tijela Europske komisije; odgovoran je za  materijalne resurse 

s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika; obavlja druge poslove po 

nalogu nadređenih. 

 

 

red. br. 176. stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica 
 

Opis poslova: obavlja složenije poslove iz djelokruga Odjela koji se odnose na pripremu te provedbu 

pojedinačnih projekata u područjima ulaganja, uključujući provedbu prethodnih procjena kvalitete 

natječajne dokumentacije za nabavu radova, roba i usluga u okviru istih, kao i poslove vezano uz 

pripremu i provedbu postupaka dodjele bespovratnih sredstava; prikuplja, obrađuje i analizira podatke 
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iz djelokruga Odjela na hrvatskom i engleskom jeziku; izrađuje nacrte izvješća i akata iz djelokruga 

Odjela na engleskom i hrvatskom jeziku; obavlja složenije stručne poslove  koji obuhvaćaju 

proučavanje, analizu dokumentacije i praćenje provedbe programa i projekata, uz češći nadzor; 

sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka; 

surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije radi 

prikupljanja ili razmjene informacija; odgovoran je za  materijalne resurse s kojima radi i ispravnu 

primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika; obavlja druge poslove po nalogu nadređenih. 

 

5.3.2. Služba za pripremu i provedbu projekata u područjima energetike, zaštite okoliša te  

          prometne infrastrukture i mobilnosti 

5.3.2.1. Odjel za pripremu i provedbu projekata u područjima energetike i zaštite okoliša  

 

red. br. 181. viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica 
 

Opis poslova: obavlja složene poslove pripreme i provedbe pojedinačnih projekata u područjima 

ulaganja u djelokrugu Odjela, uključujući provedbu prethodnih procjena kvalitete natječajne 

dokumentacije za nabavu radova, roba i usluga u okviru istih i poslove vezano uz pripremu i provedbu 

postupaka dodjele bespovratnih sredstava; sudjeluje u izradi smjernica za pripremu i provedbu 

projekata i dokumentacije za postupke dodjele bespovratnih sredstava u područjima ulaganja u 

djelokrugu Odjela; priprema nacrte izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku iz djelokruga 

odjela u provedbi programa i projekata  te obavlja druge složene stručne poslove koji obuhvaćaju 

pripremu planova, proučavanje i analizu podataka i dokumentacije, predlaganje rješenja problema, 

savjetovanja unutar i izvan tijela te praćenje provedbe programa i projekata; sudjeluje u organizaciji 

sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka; sudjeluje u pripremi internih 

procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranih iz 

sredstava Europske unije iz djelokruga Odjela; redovno surađuje sa službenicima tijela uključenih u 

strukturu upravljanja fondovima Europske unije i po potrebi s nižim službenicima nadležnih tijela 

Europske komisije; odgovoran je za  materijalne resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda 

rada, postupaka i stručnih tehnika; obavlja druge poslove po nalogu nadređenih. 

 

 

5.3.3. Služba za horizontalna pitanja pripreme i provedbe projekata  

 

red. br. 189. viši stručni savjetnik - 2 izvršitelja/ice 
 

Opis poslova: obavlja složene poslove pružanja podrške vezano uz horizontalna pitanja pripreme i 

provedbe pojedinačnih projekata te pripreme i provedbe postupaka dodjele bespovratnih sredstava; 

obavlja složene poslove u postupcima revizije, neovisne procjene i odobrenja pojedinačnih projekata i 

postupcima vezano uz osiguranje nacionalnog su-financiranja pojedinačnih projekata, naročito u dijelu 

komunikacije s međunarodnim financijskim institucijama; priprema nacrte izvješća i akata na 

engleskom i hrvatskom jeziku iz djelokruga odjela u provedbi programa i projekata  te obavlja druge 

složene stručne poslove koji obuhvaćaju pripremu planova, proučavanje i analizu podataka i 

dokumentacije, predlaganje rješenja problema, savjetovanja unutar i izvan tijela te praćenje provedbe 

programa i projekata; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke 

sa sastanaka; sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje 

programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije iz djelokruga Odjela; redovno 

surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i po 

potrebi s nižim službenicima nadležnih tijela Europske komisije; odgovoran je za  materijalne resurse 

s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika; obavlja druge poslove po 

nalogu nadređenih. 

 

 

 

 

c) 

6.   UPRAVA ZA REGIONALNI RAZVOJ            

6.1. Sektor za politiku regionalnoga razvoja 



11 
 

6.1.2. Služba za programe urbanog razvoja i druge teritorijalne programe  

 

red. br. 210. stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica 
 

Opis poslova: izrađuje manje složene stručne podloge i analize za potrebe  Službe; obavlja manje 

složene poslove pri izradi internih procedura i metodologija za administriranje i upravljanje 

programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije iz djelokruga Službe; izrađuje 

jednostavnije kvantitativne i kvalitativne analize i prognoze financijskih aspekata provedbe programa 

iz djelokruga Službe; priprema i objedinjuje dokumentaciju za potrebe vanjske i unutarnje revizije te 

pomaže u vođenju registra unutarnjih i vanjskih revizija; prikuplja i vodi cjelokupnu dokumentaciju iz 

djelokruga Službe; sudjeluje u pripremi dokumentacije i materijala potrebnih za ostvarivanje odnosa s 

javnošću, medijima, korisnicima i potencijalnim korisnicima; utvrđuje rizike i sudjeluje u prijavi 

nepravilnosti iz djelokruga Službe; prikuplja i evidentira cjelokupnu dokumentaciju te izrađuje 

brojčane, tabelarne i grafičke preglede podataka na hrvatskom i engleskom jeziku; prevodi pisane 

tekstove i dokumente s hrvatskog jezika na engleski jezik i s engleskog na hrvatski te priprema 

dokumentaciju i materijale na hrvatskom i engleskom jeziku potrebne za ostvarivanje odnosa s 

javnošću, medijima, korisnicima i potencijalnim korisnicima; surađuje sa službenicima unutar tijela u 

kojem je zaposlen i povremeno izvan tijela radi prikupljanja ili razmjene informacija; odgovoran je za  

materijalne resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika; 

obavlja druge poslove po nalogu nadređenih. 

 

 

 

 

 

PODACI O PLAĆI: 

 

Plaću radnog mjesta državnog službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 

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

Koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta utvrđeni su Uredbom o nazivima radnih mjesta i 

koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, broj 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, 60/12 i 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 i 151/14). 
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