
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

MINISTARSTVO FINANCIJA 

 Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 
107/07, 27/08, 49/11, 150/11 i 34/12), članka 2. stavka 1. i članka 4. Uredbe o raspisivanju i 
provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 74/10, 142/11 i 
53/12), raspisujem 

J A V N I   N A T J E Č A J 
za prijam u državnu službu u Ministarstvo financija 

 
 
I. OSOBA S RADNIM ISKUSTVOM 
 
GLAVNO TAJNIŠTVO  
 
Služba za pravne poslove 
 

I.1. samostalni upravni referent        - 1 izvršit elj/ica 
Stručni uvjeti: 
- završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke   
- položen državni stručni ispit 
- 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima  
- znanje jednog stranog jezika 
- znanje rada na osobnom računalu 

 
Služba za razvoj i stru čno usavršavanje ljudskih potencijala 
 

I.2. stru čni suradnik          - 1 izvršitelj/ica 
Stručni uvjeti: 
- završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke   
- položen državni stručni ispit 
- 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima  
- znanje jednog stranog jezika 
- znanje rada na osobnom računalu 

 
Služba za op će poslove 
 

I.3. viši stru čni referent - arhivar        - 1 izvršitelj/ica 
Stručni uvjeti: 
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine 

upravne struke    
- položen državni stručni ispit i stručni ispit za arhivara  
- 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima  
- znanje jednog stranog jezika 
- znanje rada na osobnom računalu 

 
 
 
 
 
 



Služba za informatiku 
 

I.4. viši informati čki savjetnik       - 1 izvršitelj/ica 
Stručni uvjeti: 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij 

ekonomske, informatičke, matematičke ili tehničke struke 
- položen državni stručni ispit 
- 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima  
- znanje engleskog jezika  
- dobro znanje rada na osobnom računalu 

 
 
UPRAVA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE, GOSPODARSTVO, FIN ANCIJSKI 
SUSTAV, EUROPSKU UNIJU I MEðUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE 
 
SEKTOR ZA FINANCIJSKI SUSTAV 
Služba za bankarstvo, osiguranje, platne sustave, f inancijsko izvještavanje i reviziju 
 

I.5. stru čni 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 ili pravne struke  
- položen državni stručni ispit 
- 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima  
- znanje jednog stranog jezika  
- znanje rada na osobnom računalu 

 
SEKTOR ZA EUROPSKU UNIJU I ME ðUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE  
Služba za me ñunarodne financijske odnose 
 

I.6. viši stru čni referent           - 1 izvršitelj/ica 
Stručni uvjeti: 
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine 

ekonomske struke 
- položen državni stručni ispit 
- 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima  
- znanje engleskog jezika 
- znanje rada na osobnom računalu                                

 
DRŽAVNA RIZNICA 
 
SEKTOR ZA PRIPREMU PRORAČUNA DRŽAVE I FINANCIRANJE JEDINICA 
LOKALNE I PODRU ČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
Služba za pripremu i izradu prora čuna države i pripremu financijskih planova 
izvanprora čunskih korisnika 
Odjel za pripremu financijskih planova izvanprora čunskih korisnika i konsolidaciju 
prora čuna 
 

I.7. viši stru čni 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 ili pravne struke   
- položen državni stručni ispit 
- 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- znanje engleskog ili drugog stranog jezika 
- znanje rada na osobnom računalu  

 



 
 
 
 
SEKTOR ZA IZVRŠAVANJE DRŽAVNOG PRORA ČUNA 
Služba za upravljanje likvidnoš ću državnog prora čuna i financijske analize 
Odjel za financijske analize izvršavanja državnog p roračuna  
 

I.8. viši stru čni savjetnik          - 1 izvršitelj/ica 
Stručni uvjeti: 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij 

ekonomske struke  
- položen državni stručni ispit 
- 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- znanje engleskog ili drugog stranog jezika 
- znanje rada na osobnom računalu 

 
UPRAVA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, UNUTARNJU REVIZI JU I NADZOR 
 
FINANCIJSKI INSPEKTORAT 
 
Služba za prekršajni postupak II 
 

I.9. viši inspektor           - 1 izvršitelj/ica 
Stručni uvjeti: 
- završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke 
- položen državni stručni ispit 
- 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima  
- znanje jednog stranog jezika  
- znanje rada na osobnom računalu 

 
SLUŽBA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GRANI ČNIH PRIJELAZA 
 

I.10. viši stru čni referent          - 1 izvršitelj/ica 
Stručni uvjeti: 
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine 

grañevinske struke 
- položen državni stručni  ispit 
- 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima  
- znanje jednog stranog jezika 
- znanje rada na osobnom računalu 

 
SAMOSTALNI SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUP AK 
Služba za drugostupanjski porezni postupak 
Odjel za poreze od djelatnosti i ovrhu 
 

I.11. upravni savjetnik           - 1 izvršitelj/ic a 
Stručni uvjeti: 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke 
- položen državni stručni ispit 
- 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima  
- znanje engleskog jezika 
- znanje rada na osobnom računalu 

 
Služba za upravni nadzor i zastupanje 
Porezni odjel za upravni nadzor i zastupanje 



 
I.12. viši upravni savjetnik          - 1 izvršitel j/ica 
Stručni uvjeti: 
- završen  preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke 
- položen državni stručni ispit 
-  4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima   
- znanje engleskog jezika 
- znanje rada na osobnom računalu 

 
 
II. VJEŽBENIKA 
 
GLAVNO TAJNIŠTVO 
 
Služba za pravne poslove 
 
II.1. vježbenik za obavljanje poslova samostalnog u pravnog referenta  - 1 izvršitelj/ica 
Stručni uvjeti: 
- završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke  
- znanje jednog stranog jezika 
- znanje rada na osobnom računalu 
 
Služba za planiranje i upravljanje ljudskim potenci jalima 
 
II.2. vježbenik za obavljanje poslova samostalnog u pravnog referenta  - 1 izvršitelj/ica 
Stručni uvjeti: 
- završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke  
- znanje jednog stranog jezika 
- znanje rada na osobnom računalu 
 
Služba za financijsko – planske i ra čunovodstvene poslove 
 
II.3. vježbenik za obavljanje poslova  stru čnog suradnika   - 1 izvršitelj/ica 
Stručni uvjeti: 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij 
ekonomske struke 
- znanje engleskog jezika 
- znanje rada na osobnom računalu 
 
UPRAVA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE, GOSPODARSTVO, FIN ANCIJSKI 
SUSTAV, EUROPSKU UNIJU I MEðUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE 
ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE I PLANIRANJE 
Služba za fiskalna istraživanja i planiranje 
 
II.4. vježbenik za obavljanje poslova  stru čnog suradnika   - 1 izvršitelj/ica 
Stručni uvjeti: 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij 
ekonomske ili matematičke struke 
- znanje engleskog jezika 
- znanje rada na osobnom računalu 
 
Služba za makroekonomska istraživanja i statistiku 
 
II.5. vježbenik za obavljanje poslova  stru čnog suradnika   - 1 izvršitelj/ica 
Stručni uvjeti: 



- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij 
ekonomske ili matematičke struke 
- znanje engleskog jezika 
- znanje rada na osobnom računalu 
 
SEKTOR ZA FINANCIJSKI SUSTAV 
Služba za bankarstvo, osiguranje, platne sustave, f inancijsko izvještavanje i reviziju 
 
II.6. vježbenik za obavljanje poslova  stru čnog suradnika   - 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 
 

DRŽAVNA RIZNICA 
 
SEKTOR ZA PRIPREMU PRORAČUNA DRŽAVE I FINANCIRANJE JEDINICA 
LOKALNE I PODRU ČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
Služba za pripremu i izradu prora čuna države i pripremu financijskih planova 
izvanprora čunskih korisnika 
Odjel za procjenu fiskalnog u činka i prora čunske analize 
 
II.7. vježbenik za obavljanje poslova  stru čnog suradnika   - 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 ili drugog stranog jezika 
- znanje rada na osobnom računalu 

 
SEKTOR ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM 
Služba za upravljanje javnim dugom 
Odjel za upravljanje javnim dugom i rizicima 
 
II.8. vježbenik za obavljanje poslova  stru čnog suradnika   - 1 izvršitelj/ica 

Stručni uvjeti: 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij 
ekonomske struke 
- znanje engleskog ili drugog stranog jezika 
- znanje rada na osobnom računalu 

 
SEKTOR ZA PODRŠKU DRŽAVNOJ RIZNICI 
Služba za normativno – pravne poslove 
Odjel za normativne poslove 
 

 II.9. vježbenik za obavljanje poslova  stru čnog suradnika   - 1 izvršitelj/ica 
Stručni uvjeti: 
- završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke  
- znanje engleskog ili drugog stranog jezika 
- znanje rada na osobnom računalu 

 
 
Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu u smislu članka 48. Zakona 
o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11 i 34/12).  
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. 
 
Osobe s radnim iskustvom primaju se u državnu službu na neodreñeno vrijeme uz obvezni probni 
rad od 3 mjeseca. 
Za radna mjesta pod točkama I.1. do I.12. mogu se natjecati i kandidati koji nemaju položen 
državni stručni ispit, uz uvjet da ga, ako zadovolje na probnom radu, sukladno članku 56. Zakona 
o državnim službenicima, polože najkasnije u roku 6 mjeseci od isteka probnog rada. 
Kandidati koji nemaju položen stručni ispit za arhivara mogu ga položiti u roku godine dana od 
dana stupanja u državnu službu.  
 
Vježbenici se primaju u državnu službu na neodreñeno vrijeme uz probni rad (vježbenički staž) od 
12 mjeseci. 
U svojstvu vježbenika u državnu službu primaju se osobe sa završenim obrazovanjem odreñene 
stručne spreme i struke, bez radnog iskustva. 
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, 
dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate  
samo pod jednakim uvjetima. 
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema članku 35. Zakona o pravima 
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovi obitelji (Narodne novine, br. 174/04, 
92/05, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 – Odluka 
Ustavnog suda Republike Hrvatske i 55/11) uz prijavu na javni natječaj dužni su, pored dokaza o 
ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojih je 
vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni. 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 10. Zakona o 
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 143/02 i 
33/05) uz prijavu na javni natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavaju traženih uvjeta, priložiti i 
rješenje o utvrñenom invaliditetu, odnosno drugi dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te 
dokaz da su nezaposleni. 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o 
zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 
108/95, 108/96, 82/01 i 103/03) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju 
traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da 
su nezaposleni. 
Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju 
članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine br. 155/02 i 47/10 – 
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj 
pripadnosti. 
 
Kandidati za radna mjesta s radnim iskustvom koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, bit će 
pozvani na testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i 
provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se 
primaju te poznavanja rada na osobnom računalu i znanja stranog jezika.  
Kandidati za vježbenike koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, bit će pozvani na testiranje radi 
provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i osnova upravnog područja 
za koje je raspisan natječaj te poznavanja rada na osobnom računalu i znanja stranog jezika. 
  
Radi procjene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta provest će se 
psihološko testiranje (psihološka procjena).  
 
Za kandidate koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na javni natječaj i više 
se neće smatrati kandidatom.  
 
Opis poslova radnih mjesta i podaci o plaći, način na koji će se vršiti testiranje kandidata, 
područje testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje testiranja objavit će se na web stranici 
Ministarstva financija www.mfin.hr.  
Na oglasnoj ploči Ministarstva financija i web stranici www.mfin.hr objavit će se vrijeme 
održavanja testiranja najmanje pet dana prije testiranja. 



  
U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (osobno ime, datum i mjesto 
roñenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti e - mail adresa) te redni broj i naziv 
radnog mjesta na koje se prijavljuju. 
 
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti: 
 - životopis 
 - presliku domovnice 
 - presliku diplome  
 - presliku radne knjižice (vježbenici od str. 1-7.) 
 - presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (osobe s radnim iskustvom 
 koje imaju položen državni stručni ispit) 
 - presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za arhivara (za radno mjesto  
   pod točkom I.3.) 
 - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak. 
 
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu 
u državnu službu. Nedostavljanje uvjerenja smatra se odustankom od prijma u državnu službu.  
 
Prijave se podnose najkasnije u roku 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. 
Prijave se podnose na adresu: Ministarstvo financija, Zagreb, Katan čićeva 5, osobno ili putem 
pošte preporučeno. 
 
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog 
natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj. 
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja.  
 
  
       MINISTAR FINANCIJA 
            Slavko Lini ć,v.r.  
KLASA: 112-02/12-01/100 
URBROJ: 513-03/12-6 
Zagreb, 28. prosinca 2012.  


