
 
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
 

MINISTARSTVO FINANCIJA 

 

Na temelju članka 45. 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, 

138/15 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda RH, 61/17, 70/19 i 98/19), članka 2. stavka 1. i 2. 

Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi 

(Narodne novine, br. 78/17 i 89/19) i Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i 

stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2019. (Narodne novine, br. 73/19), 

Ministarstvo financija raspisuje 

 

JAVNI NATJEČAJ 

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 
 

 

GLAVNO TAJNIŠTVO 
 

SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE, PRAVNE POSLOVE I INFORMIRANJE 
 

Služba za pravne poslove 

 

1. Stručni suradnik – vježbenik - 1 izvršitelj/ica 
 

Stručni uvjeti: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave ili 

pravne struke  

- znanje jednog stranog jezika 

- znanje rada na osobnom računalu 

 
SEKTOR ZA INFORMATIKU 
 

Služba za komunikacijsku tehnologiju 

 

2. Informatički savjetnik – 1 izvršitelj/ica 
 

 

Stručni uvjeti: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske, 

matematičke, informatičke ili druge tehničke struke 

- položen državni ispit II. razine 

- najmanje 3 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

- znanje engleskog jezika 

- dobro znanje rada na osobnom računalu 

 
 

 



UPRAVA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE, EUROPSKU UNIJU I 

MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE 
 

ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE I FISKALNE ANALIZE I PROJEKCIJE 
 

Služba za fiskalnu statistiku i statističku metodologiju 
 

Odjel fiskalne statistike 

 

3. Stručni suradnik - vježbenik – 1 izvršitelj/ica 
 

Stručni uvjeti: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske ili 

matematičke struke 

- znanje engleskog jezika 

- znanje rada na osobnom računalu 

 
SEKTOR ZA EUROPSKU UNIJU I MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE 
 

Služba za projekte i financijsko praćenje 
 

Odjel za projekte 

 

4. Stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica 
 

Stručni uvjeti: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske, 

pravne ili druge društvene struke 

- položen državni ispit II. razine 

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

- znanje engleskog jezika 

- znanje rada na osobnom računalu 

 
UPRAVA ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJSKI SUSTAV 
 

SEKTOR ZA FINANCIJSKI SUSTAV 
 

Služba za bankarstvo, platni sustav, osiguranje, financijsko i nefinancijsko izvještavanje 

i reviziju 
 

Odjel za osiguranje 

 

5. Voditelj Odjela – 1 izvršitelj/ica 
 

Stručni uvjeti: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske ili 

pravne struke 

- položen državni ispit II. razine 

- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

- znanje engleskog jezika 

- znanje rada na osobnom računalu 

 

Služba za potrošače, licenciranje, provedbu ovrhe na novčanim sredstvima i financijsku 

pismenost 
 

Odjel za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima 

 



6. Stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica 
 

Stručni uvjeti: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske ili 

pravne struke 

- položen državni ispit II. razine 

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

- znanje engleskog jezika 

- znanje rada na osobnom računalu 

 

DRŽAVNA RIZNICA 
 

SEKTOR ZA PRIPREMU I IZRADU PRIJEDLOGA PRORAČUNA DRŽAVE 
 

Služba za pripremu proračuna države 
 

Odjel za analizu izvanproračunskih korisnika 

 

7. Stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica 
 

Stručni uvjeti: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske ili 

pravne struke 

- položen državni ispit II. razine 

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

- znanje jednog stranog jezika 

- znanje rada na osobnom računalu 

 
SEKTOR ZA IZVRŠAVANJE DRŽAVNOG PRORAČUNA 
 

Služba za financijske analize izvršavanja državnog proračuna 
 

Odjel za uspostavu sustava praćenja i koordinacije izvršavanja državnog proračuna iz 

fondova Europske unije 

 

8. Stručni suradnik – vježbenik - 1 izvršitelj/ica 
 

Stručni uvjeti: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske, 

pravne, informatičke ili druge tehničke struke  

- znanje engleskog jezika 

- napredno znanje rada na osobnom računalu 

 

SEKTOR ZA DRŽAVNO RAČUNOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO 

NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 
 

Služba za neprofitno računovodstvo i izvještavanje 

 

9. Stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica 
 

Stručni uvjeti: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene ili 

humanističke struke 

- položen državni ispit II. razine 

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 



- znanje jednog stranog jezika 

- znanje rada na osobnom računalu 

 
SLUŽBA ZA PODRŠKU SUSTAVU FINANCIRANJA JEDINICA LOKALNE I 

PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 
 

Odjel za sustav evidencija, analizu proračuna i zaduživanje 

 

10.  Stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica 
 

Stručni uvjeti: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske, 

pravne ili informatičke struke 

- položen državni ispit II. razine 

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

- znanje jednog stranog jezika 

- znanje rada na osobnom računalu 

 
UPRAVA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM 
 

SEKTOR ZA ZADUŽIVANJA I UPRAVLJANJE RIZICIMA 
 

Služba za zaduživanja 

 

11. Stručni suradnik – vježbenik - 1 izvršitelj/ica 
 

Stručni uvjeti: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske ili 

pravne struke 

- znanje jednog stranog jezika 

- znanje rada na osobnom računalu 

 

SEKTOR ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE 
 

Služba za imovinsko-pravne poslove 

 

12. Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica 
 

Stručni uvjeti: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske, 

pravne ili druge društvene struke 

- položen državni ispit II. razine 

- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

- znanje jednog stranog jezika 

- znanje rada na osobnom računalu 

 

SLUŽBA ZA PRAVNU I INFORMATIČKU PODRŠKU 

 

13.  Stručni suradnik – vježbenik - 1 izvršitelj/ica 
 

Stručni uvjeti: 

- završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke  

- znanje engleskog jezika 

- znanje rada na osobnom računalu 



 
UPRAVA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, UNUTARNJU REVIZIJU I NADZOR 
 

FINANCIJSKI INSPEKTORAT 
 

SEKTOR ZA NADZOR FINANCIJSKIH SUBJEKATA 
 

Služba za kreditne institucije i pružatelje platnih usluga 
 

Odjel za kreditne institucije 

 

14. Inspektor - suradnik u Financijskom inspektoratu - 1 izvršitelj/ica 
 

Stručni uvjeti: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske ili 

pravne struke 

- položen državni ispit II. razine 

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

- znanje jednog stranog jezika 

- znanje rada na osobnom računalu 

 

SEKTOR ZA NADZOR NEFINANCIJSKIH SUBJEKATA, PROCJENU RIZIKA I 

SURADNJU 
 

Služba za procjenu rizika i međunarodnu suradnju 
 

Odjel za procjenu rizika i izvješćivanje 

 

15. Inspektor - suradnik u Financijskom inspektoratu - 1 izvršitelj/ica 
 

Stručni uvjeti: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske ili 

pravne struke 

- položen državni ispit II. razine 

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

- znanje jednog stranog jezika 

- znanje rada na osobnom računalu 

 
SAMOSTALNI SEKTOR ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD I NADZOR 

OVLAŠTENIH REVIZORA I REVIZORSKIH DRUŠTAVA 
 

Služba za izdavanje odobrenja za rad ovlaštenim revizorima i revizorskim društvima 

 

16. Stručni suradnik – vježbenik - 1 izvršitelj/ica 
 

Stručni uvjeti: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske ili 

pravne struke 

- znanje engleskog jezika 

- znanje rada na osobnom računalu 

 

Služba za nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava 

 

17. Viši inspektor u Samostalnom  sektoru za izdavanje odobrenja za rad i nadzor 

ovlaštenih revizora i revizorskih društava - 2 izvršitelja/ice 
 



Stručni uvjeti: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske ili 

pravne struke 

- položen državni ispit II. razine 

- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

- položen revizorski ispit 

- znanje engleskog jezika 

- znanje rada na osobnom računalu 

 
URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA 
 

Služba za strategijske analize i informacijski sustav 

 

18. Stručni suradnik u Uredu za sprječavanje pranja novca - 1 izvršitelj/ica 
 

Stručni uvjeti: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatičke, 

tehničke ili prirodoslovno-matematičke struke 

- položen državni ispit II. razine 

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

- znanje jednog stranog jezika 

- znanje rada na osobnom računalu 

 

Služba za prevenciju i nadzor obveznika 
 

Odjel za prevenciju 

 

19. Stručni suradnik u Uredu za sprječavanje pranja novca - 1 izvršitelj/ica 
 

Stručni uvjeti: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske ili 

pravne struke 

- položen državni ispit II. razine 

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

- znanje jednog stranog jezika 

- znanje rada na osobnom računalu 

 

 

Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u 

državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima. 

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. 

Zakona o državnim službenicima. 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. 

Službenici/e se primaju u državnu službu uz probni rad od tri (3) mjeseca. 

Na javni natječaj mogu se prijaviti i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni ispit, 

odnosno državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita najkasnije u 

roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu. 

Državni ispit nije dužan/a polagati kandidat/kinja koji/a ima položen pravosudni ispit.  



Vježbenici su dužni položiti državni ispit propisane razine za radno mjesto na koje su 

raspoređeni najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi 

utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto, sukladno članku 56. stavku 1. Zakona o 

državnim službenicima, s tim da najranije dva mjeseca prije isteka probnoga rada mogu 

pristupiti polaganju državnog ispita. 

U svojstvu vježbenika u državnu službu primaju se osobe sa završenim obrazovanjem 

određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva. 

Vježbenici se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad 

(vježbenički staž) u trajanju od 12 mjeseci. 

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime i prezime, 

adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu) te redni broj i naziv 

radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. 

Uz prijavu, kandidati/kinje su dužni/e priložiti: 

- životopis, 

- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome), 

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, 

putovnice, domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana), 

- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis odnosno 

potvrdu o podacima evidentiranom u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje koja mora sadržavati podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i 

prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju 

staža osiguranja), 

- presliku svjedodžbe o položenom državnom ispitu, odnosno državnom stručnom 

ispitu, odnosno uvjerenje/svjedodžbu o položenom pravosudnom ispitu, 

- odgovarajući dokument Hrvatske revizorske komore o položenom revizorskom ispitu 

(za radno mjesto pod rednim brojem 17.).  

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.  

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom 

natječaju. 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz 

javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu mu/joj 

se dostavlja pisana obavijest, u pravilu putem elektroničke pošte.  

Osoba koja prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, dužna se u prijavi pozvati 

na to pravo, uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju o tom statusu i ima prednost u 

odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema 

članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih 

obitelji (Narodne novine, br. 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida 

rata (Narodne novine, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 

103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s 

invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13, 152/14 i 39/18) i  članku 22. Ustavnog zakona o 



pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u 

prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale 

kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.  

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. 

Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz 

prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve 

potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 

48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, 

osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno 

potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom  9. 

Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na 

natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom 

statusu osobe s invaliditetom. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. 

Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o 

ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika/ce nacionalne 

manjine.  

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar 

financija.  

Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju 

formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s 

te liste upućuje na testiranje i intervju. 

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio 

testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju). 

Testiranje se provodi u dvije faze. 

Prva faza testiranja u redovitom postupku prijma u državnu službu (vježbenici) sastoji se od 

provjere znanja osnova upravnog područja za koje je raspisan javni natječaj. 

Prva faza testiranja u izvanrednom postupku prijma u državnu službu sastoji se od provjere 

znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. 

Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja engleskog jezika odnosno jednog stranog 

jezika i znanja rada na računalu. 

Za radna mjesta pod rednim brojem 2., 3., 4., 5., 6., 8., 13., 16. i 17. provest će se testiranje 

znanja engleskog jezika, a za radna mjesta pod rednim brojem 1., 7., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 

18. i 19. provest će se testiranje znanja jednog od stranih jezika.   

Za sva radna mjesta provest će se testiranje znanja rada na računalu. 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u 

postupku. 

Radi procjene sposobnosti kandidata/kinja za obavljanje poslova radnog mjesta provest će se 

psihološko testiranje (psihološka procjena). 

Izabrani/a kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o 

prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi 

kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i 

izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da 

se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Troškove 

izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo financija. 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za 

pripremanje kandidata/kinja za testiranje, objavit će se na web stranici Ministarstva financija, 

www.mfin.hr ili www.mfin.gov.hr, istovremeno s objavom javnog natječaja. 

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog 

za testiranje, na web stranici Ministarstva financija, www.mfin.hr ili www.mfin.gov.hr. 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama. 

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo financija, Katančićeva 5, 

10000 Zagreb, s naznakom „Prijava na javni natječaj – za prijam u državnu službu na 

neodređeno vrijeme“. 

Ministar financija može obustaviti postupak natječaja sukladno članku 50.b Zakona o 

državnim službenicima i članku 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i 

internog oglasa u državnoj službi.  

Rješenje o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidatkinje dostavlja se javnom objavom 

na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Ministarstva financija 

www.mfin.hr ili www.mfin.gov.hr. 

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne 

objave na web-stranici Ministarstva uprave. 

KLASA: 112-01/19-01/5 

URBROJ: 513-03-01-19-2 

Zagreb, 20. prosinca 2019. 

 

MINISTARSTVO FINANCIJA 
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