
OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI: 

- viši upravni savjetnik za naplatu i ovrhu u Područnom uredu Zadar, Službi za naplatu i ovrhu 

Obavlja najsloženije upravne i druge stručne poslove naplate i ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i 

drugih javnih davanja  u skladu sa Općim poreznim zakonom, Ovršnim zakonom i posebnim propisima 

koji uređuju postupak naplate i ovrhe. Pokreće i vodi postupak naplate i ovrhe na pokretnoj, nepokretnoj 

i financijskoj imovini te na vlasničkim i drugim pravima, po službenoj dužnosti i po zahtjevima drugih 

ustrojstvenih jedinica Porezne uprave. Provodi postupke naplate i ovrhe po zahtjevima drugih tijela u 

skladu sa posebnim propisima. Pokreće postupke pred nadležnim sudovima radi naplate dospjelih 

potraživanja i podnosi kaznene prijave u postupcima u kojima postoji sumnja u kazneno djelo. U suradnji 

sa službenicima iz Službe za nadzor obavlja poslove utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom 

postupku. Surađuje sa općinskim i županijskim državnim odvjetništvima te općinskim, županijskim i 

trgovačkim sudovima. Obavlja upravne i druge stručne poslove u području administrativne suradnje u 

naplati poreznih prihoda sa drugim državama članicama EU. Rješava u upravnim stvarima iz djelokruga 

Službe za naplatu i ovrhu. Obavlja druge poslove po nalogu čelnika. 

 

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 višeg upravnog savjetnika za naplatu i ovrhu, sukladno 

Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima 

i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave 

(Narodne novine, br. 78/17., dalje Uredba) je 1,697. 

Sukladno odredbi članka 3. Uredbe, radi se o radnom mjestu s posebnim uvjetima rada te se utvrđuje i 

dodatak od 10% na osnovnu plaću. 

Osnovica za obračun plaće za državne službenike i namještenike iznosi 5.695,87 kuna bruto, a utvrđena 

je Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike („Narodne novine“ broj 112/17., 12/18. i 

2/19.). 


