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MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA,  
PODRUČNI URED BJELOVAR, SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU 
  
upravni referent za pravne i opće poslove, informiranje i edukaciju 

 
Obavlja jednostavne pravne, upravne i druge stručne poslove u svezi s provedbom zakona i drugih propisa iz 
područja djelokruga rada područnog ureda i ispostava.  
Obavlja poslove koji se odnose na praćenje i osiguravanje primjene zakona i drugih poreznih propisa. Obavlja 
analitičke i statističke poslove po pojedinim vrstama poreza te tipovima i statusima poreznih obveznika za 
područni ured. 
Obavlja poslove praćenja i analiziranja podataka iz sustava analize rizika te koordinacije postupanja po tim 
podacima. 
Obavlja pravne poslove i pruža pomoć u svezi sa prigovorima, žalbama i upravnim sporovima u poreznom 
postupku o kojima rješava nadležno drugostupanjsko tijelo ili sud. 
Obavlja poslove informiranja i edukacije poreznih obveznika radi lakšeg ostvarivanja prava i ispunjenja obveza. 
Obavlja jednostavne poslove iz područja radnih odnosa, općih poslova, financijsko računovodstvenih poslova te 
poslove jednostavne nabave. 
Obavlja poslove zaprimanja zahtjeva, provjere dokumentacije, unosa podataka u aplikaciju i izdavanja mjesečnih 
nadzornih markica priređivačima zabavnihigara. 
Obilazi ispostave radi pravilnog uvida u stanje na terenu i radi davanja stručne pomoći u smislu rješavanja 
konkretnih problema.  
Koordinira rad ispostava sa ciljem jedinstvenog postupanja u primjeni propisa te koordinira i nadzire izradu 
odgovora na upite u ispostavama. 
Izrađuje odgovore i mišljenja u jednostavnim postupcima po upitima poreznih obveznika te daje odgovore na 
usmene upite poreznih obveznika.  
Prikuplja, obrađuje i analizira statističke pokazatelje, pitanja i problematiku o porezima i doprinosima iz 
nadležnosti područnog ureda i ispostava, te o istome izrađuje izvješća.  
U suradnji s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Središnjeg ureda za stručno usavršavanje organizira radionice i 
seminare za službenike područnog ureda i ispostava. 
Samostalno provodi postupke te prati i koordinira rad u ispostavama vezano za RPO, OIB i PBZO.  
Provodi postupke suradnje i razmjene podataka sa drugim tijelima vezano za sustav OIB-a.  
Pruža pomoć Službi za nadzor, Službi za naplatu i ovrhu i drugim ustrojstvenim jedinicama kao i pomoć poreznim 
obveznicima u ostvarivanju njihovih prava i obveza.  
Informira i educira službenike područnog ureda i ispostava o poreznim i drugim propisima iz njihova djelokruga 
rada.  
Surađuje i komunicira sa sektorima i službama Središnjeg ureda u svezi općih, financijsko računovodstvenih 
poslova, službeničkih odnosa, poslova jednostavne nabave te ostalih poslova i zadataka iz djelokruga Službe.  
Po potrebi službe, u svojstvu zapisničara sudjeluje na glavnim raspravama tijekom provođenja prekršajnog 
postupka.  
Rješava u upravnim stvarima iz djelokruga Službe.  
Obavlja i druge poslove po nalogu neposredno nadređenog. 
 
 
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. 
 
Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta upravnog referenta za pravne i opće poslove, informiranje i 
edukaciju iz Oglasa, sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku za 
uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike 
Porezne uprave („Narodne novine“, br. 78/17.) je 1,038. 

 
 
  


