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OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI, SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA I PRAVNI 

IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KINJA ZA TESTIRANJE PO JAVNOM 

NATJEČAJU ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME  

KLASA: 112-01/21-01/2, URBROJ: 513-03-01-21-5 od 4. lipnja 2021. 

 
 

 

1. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA 

 

UPRAVA ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJSKI SUSTAV 
 

SEKTOR ZA FINANCIJSKI SUSTAV 
 

Služba za bankarstvo, platni sustav, osiguranje, financijsko  

i nefinancijsko izvještavanje i reviziju 
 

Odjel za bankarstvo i sanaciju 
 

1. Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica 

 

Obavlja složene poslove koji zahtijevaju samostalnost, stručnost i odgovornost u radu, a 

odnose se na stručnu obradu složenih sustavnih i drugih pitanja te s tim u vezi izrađuje nacrte 

prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja kreditnih institucija, sanacije kreditnih 

institucija, kreditnih unija, osiguranja depozita, financijskih konglomerata i propisa koji 

uređuju poslovanje Hrvatske narodne banke, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i 

sanaciju banaka, Hrvatske banke za obnovu i razvitak te prati i analizira njihovo poslovanje; 

izrađuje prijedloge mišljenja u vezi primjene postojećih propisa iz djelokruga Odjela; 

analizira podatke o poslovanju pojedinih kreditnih institucija; prati rad radnih skupina Vijeća 

Europske unije i Europske komisije u području donošenja propisa na razini Europske unije te 

usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije iz 

djelokruga Odjela; izrađuje iskaz o okvirnoj procjeni učinaka propisa iz djelokruga Odjela; 

priprema odobrenja i suglasnosti za obavljanje pojedinih poslova iz djelokruga Odjela; 

priprema prijedloge stajališta Republike Hrvatske u vezi prijedloga zakonodavnih i drugih 

pravnih akata Europske unije iz djelokruga Odjela, surađuje s drugim tijelima državne uprave 

i institucijama vezanim uz pitanja iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove po nalogu 

voditelja Službe i voditelja Odjela. 

 

Odjel za platni sustav 
 

2. Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica 

 

Obavlja složene poslove koji zahtijevaju samostalnost, stručnost i odgovornost u radu, a 

odnose se na stručnu obradu složenih sustavnih i drugih pitanja te s tim u vezi izrađuje nacrte 

prijedloga zakona i provedbenih propisa koji uređuju platni sustav uključujući institucije za 

elektronički novac, konačnost namire u platnim sustavima; izrađuje prijedloge mišljenja u 

vezi s primjenom postojećih propisa iz djelokruga Odjela; izrađuje iskaz o okvirnoj procjeni 

učinaka propisa iz djelokruga Odjela; prati rad radnih skupina Vijeća Europske unije i 

Europske komisije u području donošenja propisa na razini Europske unije te usklađivanja 

zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga 

Odjela; priprema mišljenja i stajališta Republike Hrvatske za različite razine odlučivanja pri 

Europskoj uniji; sudjeluje na sastancima Sanacijskih kolegija, surađuje s drugim tijelima 

državne uprave i institucijama oko pitanja iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove po 

nalogu voditelja Službe i voditelja Odjela. 
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Služba za potrošače, licenciranje, provedbu ovrhe na novčanim  

sredstvima i financijsku pismenost 
 

3. Voditelj Službe – 1 izvršitelj/ica 
 

Upravlja radom Službe; predlaže nacrt plana rada Službe i podnosi izvješće o radu Službe, 

koordinira i raspoređuje poslove na pojedine službenike, daje upute službenicima za 

izvršavanje pojedinih poslova te obavlja nadzor rada službenika u Službi; predlaže način 

izvršavanja pojedinih poslova; radi na izradi nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa u 

području potrošačkih kredita, stambenih potrošačkih kredita i zaštite potrošača u području 

financijskih usluga te ovrhe na novčanim sredstvima; analizira i predlaže mjere za poboljšanje 

tih sustava; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti zakona i provedbenih propisa s 

pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Službe; priprema mišljenja i stajališta 

Republike Hrvatske za različite razine odlučivanja pri Europskoj uniji iz djelokruga Službe; 

surađuje sa stalnim predstavnicima Republike Hrvatske pri Europskoj uniji; surađuje s drugim 

tijelima državne uprave i institucijama oko pitanja iz djelokruga Službe; priprema mišljenja u 

vezi s primjenom zakona i provedbenih propisa iz djelokruga Službe; obavlja upravne i 

stručne poslove koji se odnose na izdavanje i oduzimanje odobrenja prema zakonu koji 

uređuje potrošačko kreditiranje u prvostupanjskom postupku; obavlja poslove u vezi otpisa 

kredita za obnovu stambenih zgrada, stanova i gospodarskih objekata u ratom razrušenim 

područjima; obavlja poslove u području financijske pismenosti potrošača; izrađuje smjernice 

za poboljšanje financijske pismenosti potrošača; ostvaruje kontinuiranu suradnju s 

međunarodnim institucijama; koordinira pripremu strateških dokumenata financijske 

pismenosti potrošača; surađuje s dionicima uključenim u aktivnosti u području financijske 

pismenosti i obrazovanja u Republici Hrvatskoj te informira javnost o osnovnim 

karakteristikama pojedinih financijskih usluga; izrađuje i provodi Nacionalni strateški okvir 

financijske pismenosti potrošača i akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti 

potrošača; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Sektora. 

 

2. 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. 
 

Osnovica za obračun plaće za državne službenike i namještenike iznosi 6.044,51 kn. 
 

Koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta iz Javnog natječaja, sukladno Uredbi o nazivima 

radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 

37/01, 38/01, 71/01, 89/0, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 

47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 

49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 

94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18 i 73/19), na temelju članka 144. Zakona o 

državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 

49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda RH i 

61/17, 70/19 i 98/19) su: 

  

Voditelj Službe - 2,134 

 

Viši stručni savjetnik  
 

- 1,523 
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3. SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA  
 

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) 

i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).  
 

Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.  
 

Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se 

mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale.  
 

Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako 

je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.  
 

Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne 

može sudjelovati u daljnjem postupku.  
 

Testiranje se provodi u dvije faze.  
 

U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog 

natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.  
 

Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje 

poslova radnog mjesta. 
 

Provjera znanja obavlja se pisanim putem.  
 

U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi 

testiranja, i to 15 kandidata za svako radno mjesto, a ako se za radno mjesto traži veći broj 

izvršitelja, taj broj se povećava za broj traženih izvršitelja. Ako je u prvoj fazi testiranja 

zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su 

zadovoljili u prvoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja 

pozvat će se u drugu fazu testiranja.  
 

Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja engleskog jezika i znanja rada na računalu.  
 

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i 

drugoj fazi testiranja, i to 10 kandidata za svako radno mjesto. Ako je u drugoj fazi testiranja 

zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor (intervju) će se pozvati svi kandidati koji su 

zadovoljili u drugoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog 

testiranja u prvoj i drugoj fazi pozvat će se na intervju.  
 

Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, 

profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u 

njihovu dosadašnjem radu. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10. Smatra se da 

je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.  
 

Nakon provedenog intervjua Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju 

bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu. 
 

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

psihološko testiranje (psihološka procjena). Na psihološko testiranje upućuje se do pet 

kandidata s rang-liste kandidata utvrđenoj prema ukupnom broju bodova ostvarenih na 

testiranju i intervjuu, i to prema redoslijedu s liste.  
 

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

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

 

 

http://www.mfin.gov.hr/
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4. IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KINJA ZA TESTIRANJE 

 

UPRAVA ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJSKI SUSTAV 
 

SEKTOR ZA FINANCIJSKI SUSTAV 
 

Služba za bankarstvo, platni sustav, osiguranje, financijsko  

i nefinancijsko izvještavanje i reviziju 
 

Odjel za bankarstvo i sanaciju 
 

1. Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica 

 

- Zakon o kreditnim institucijama (Narodne novine, br. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18, 70/19, 

47/20 i 146/20) – Glava III. (III.1 – III.4), V. (V.1 – V.2) i IX.  

- Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (Narodne novine, br. 146/20) – 

Glava II., III. i IX. (IX.1 – IX.6) 

 

Odjel za platni sustav 
 

2. Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica 

 

- Zakon o kreditnim institucijama (Narodne novine, br. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18, 70/19, 

47/20 i 146/20) – Glava III. (III.1 – III.4), V. (V.1 – V.2) i IX.  

- Zakon o platnom prometu (Narodne novine, broj 66/18) – Glava I., III. i V.  

 

Služba za potrošače, licenciranje, provedbu ovrhe na novčanim  

sredstvima i financijsku pismenost 
 

3. Voditelj Službe – 1 izvršitelj/ica 

 

- Zakon o potrošačkom kreditiranju (Narodne novine, br. 75/09, 112/12, 143/13, 147/13,   

09/15, 78/15, 102/15 i 52/16) – Glava IV., IV.A, IV.B i VI.  
 

- Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine, br. 68/18, 02/20, 46/20, 

47/20) – Glava I., II. i VIII. 

- Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2015. do 2020. 

godine (Narodne novine, broj 11/15) 

 

 

PROVJERA ZNANJA ENGLESKOG JEZIKA  
       

Pitanja kojima se testira provjera znanja engleskog jezika temelje se na literaturi za razinu 

znanja B2. 
 

 

PROVJERA ZNANJA RADA NA RAČUNALU  
 

Pitanja kojima se testira provjera znanja rada na računalu temelje se na sljedećoj literaturi: 
 

- priručnici za operativni sustav Windows i uredski paket za obradu teksta i 

tablični proračun 

 

 


