
 

 
HRVATSKI SABOR 

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora 

 

Na temelju članka 15. stavka 1. i 2., Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, br. 

111/18. ‒ u daljnjem tekstu: Zakon), Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora 

objavljuje 

 

JAVNI POZIV  

za podnošenje prijave kandidata za izbor  

predsjednika Povjerenstva za fiskalnu politiku 

  

Sukladno člancima 13. i 14. Zakona, Povjerenstvo za fiskalnu politiku se sastoji od sedam 

članova koji se biraju na mandat od pet godina, a predsjednika i članove Povjerenstva imenuje 

Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za financije i državni proračun.  

 

Sukladno članku 18. Zakona, predsjednik i članovi Povjerenstva nakon isteka mandata mogu 

biti ponovno imenovani. 

 

Sukladno članku 20. stavcima 1., 2., 3. i 5.  Zakona, predsjednik Povjerenstva je dužnosnik u 

smislu propisa kojima se uređuje sprječavanje sukoba interesa i ima pravo na plaću u visini 

plaće potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva te ne može sudjelovati u političkim 

aktivnostima, obavljati drugu javnu dužnost ili biti zaposlen u drugom tijelu javne vlasti ili 

trgovačkom društvu, odnosno drugom poslovnom subjektu, niti se baviti drugim 

djelatnostima osim navedenima u Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, a na njega se 

odgovarajuće primjenjuju opći propisi o radu.  

Sukladno članku 20. stavku 4. Zakona, predsjednik i članovi Povjerenstva mogu objavljivati 

stručne članke i druge autorske publikacije, te mogu obavljati poslove predavača, odnosno 

znanstvenu, istraživačku i edukacijsku djelatnost te mogu ostvarivati prihode po osnovi 

autorskih, patentnih i sličnih prava intelektualnog i industrijskog vlasništva, kao i prihode od 

sudjelovanja u međunarodnim projektima koje financira Europska unija ili strana država, 

odnosno druge strane i međunarodne organizacije i udruženja. 

 

Sukladno članku 16. Zakona, za predsjednika Povjerenstva može biti izabrana osoba koja 

ispunjava sljedeće uvjete: 

1. ima državljanstvo Republike Hrvatske i prebivalište na području Republike 

Hrvatske 

2. ima završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij 

kojim se stječe 300 ECTS bodova ili četverogodišnji dodiplomski studij kojim se 

stjecala visoka stručna sprema prema ranijim propisima 

3. ima najmanje osam godina radnog iskustva u struci u području javnih financija, 

makroekonomije, ekonomske politike i računovodstva i istaknute rezultate u radu  

4. nije osuđivana za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti 

i protiv koje se ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak 

pokreće po službenoj dužnosti  

5. nije član političke stranke niti je bila član političke stranke posljednje tri godine do 

dana kandidiranja za predsjednika Povjerenstva. 



Na temelju navedenih odredbi Zakona o fiskalnoj odgovornosti, pozivaju se svi zainteresirani 

da podnesu prijavu s oznakom kandidature za predsjednika Povjerenstva te prilože 

dokumentaciju o ispunjenju uvjeta iz članka 16. Zakona, a posebice: 

 

- životopis (europass format) 

- domovnicu (ne stariju od šest mjeseci) 

- uvjerenje o prebivalištu na području Republike Hrvatske (ne starije od šest mjeseci) 

- diplomu o završenom stupnju obrazovanja  

- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrdu o radnom 

iskustvu u struci  

- uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izdano nakon objave 

ovog javnog poziva) 

- vlastoručno potpisanu izjavu da nije član političke stranke niti je bio član političke 

stranke posljednje tri godine do dana kandidiranja za predsjednika Povjerenstva 

 

Rok za podnošenje prijave kandidata je 15 dana od dana objave ovog javnog poziva, a 

upućuje se Odboru za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na adresu: Trg sv. 

Marka 6, 10000 Zagreb. 

 

U skladu s člankom 15. stavcima 3. i 4., Odbor za financije i državni proračun utvrđuje 

kandidate koji udovoljavaju uvjetima i obavlja razgovore sa svakim od kandidata te na 

temelju održanih razgovora daje prijedlog za imenovanje predsjednika Povjerenstva. 

 

Neće se razmatrati nepravodobni i nepotpuni prijedlozi te prijedlozi s dokumentacijom 

iz koje se ne može utvrditi ispunjava li kandidat uvjete iz članka 16. Zakona. 
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