
JAVNI NATJE ČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU U MINISTARSTVO 
FINANCIJA (UŽI DIO), DEVIZNI INSPEKTORAT I URED ZA SPRJEČAVANJE 

PRANJA NOVCA 
(Narodne novine br. 54 od 28. svibnja 2007. godine)  

 
Testiranje u postupku Javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo 
financija (NN 54/07.) održat će se 5. i 6. srpnja 2007.  
Kandidati koji ispunjavaju uvjete Javnog natječaja brzojavom će biti obaviješteni o 
terminu testiranja. 
Provest će se testiranje sljedećih područja:  
 

I. KANDIDATI ZA RADNO MJESTO: 
 

- stručni savjetnik za internetsku stranicu u Samostalnom odjelu za odnose s 
javnošću i informiranje 

 
1. USTAVNO USTROJSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 
2. INFORMATIKA 
3. INFORMIRANJE 
4. USTROJSTVO I DJELOKRUG MINISTARSTVA FINANCIJA 
5. ENGLESKI JEZIK 
 
II. KANDIDATI ZA RADNO MJESTO: 
 
- stručni savjetnik za odnose s grañanima u Samostalnom odjelu za odnose s 

javnošću i informiranje 
 
1. USTAVNO USTROJSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 
2. INFORMIRANJE 
3. USTROJSTVO I DJELOKRUG MINISTARSTVA FINANCIJA 
4. ENGLESKI JEZIK 
5. KORIŠTENJE OSOBNIM RAČUNALOM 
 
 
III. KANDIDATI ZA RADNA MJESTA: 

 
- viši stručni savjetnik u Odjelu za razvoj i podršku sustavu državne riznice 
- viši stručni referent u Odjelu za razvoj i podršku sustavu državne riznice 

 
1. USTAVNO USTROJSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 
2. INFORMATIKA 
3. USTROJSTVO MINISTARSTVA FINANCIJA I DJELOKRUG DRŽAVNE 

RIZNICE 
4. ENGLESKI JEZIK 

 
 

IV. KANDIDATI ZA RADNA MJESTA: 
 

- samostalni upravni referent u Odjelu za kadrovske poslove 
- stručni savjetnik u Odjelu za europske integracije 



- viši upravni savjetnik u Odjelu za porezni postupak 
- upravni savjetnik u Odjelu za porezni postupak 
- upravni savjetnik u Odjelu za carinski postupak 

 
1. USTAVNO USTROJSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 
2. UPRAVNI POSTUPAK 
3. EUROPSKA UNIJA  
4. ENGLESKI JEZIK 
5. KORIŠTENJE OSOBNIM RAČUNALOM 

 
 

V. KANDIDATI ZA RADNA MJESTA: 
 

- stručni savjetnik u Odjelu fiskalne statistike 
- stručni savjetnik u Odjelu za koordinaciju i upravljanje vlastitim sredstvima 

Europske unije 
- stručni savjetnik u Odjelu za pripremu i izradu proračuna države 
- stručni suradnik u Odjelu za pripremu i izradu proračuna države 
- viši stručni savjetnik u Odjelu za proračunske analize i ocjenu kapitalnih 

projekata 
- stručni savjetnik u Odjelu za financiranje jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave 
- viši stručni savjetnik u Odjelu za devizni platni promet 
- stručni savjetnik u Odjelu za upravljanje financijskim tijekovima 
- stručni savjetnik u Odjelu za zaduživanja 
- stručni savjetnik u Odjelu za upravljanje javnim dugom i rizicima 
- stručni savjetnik u Odjelu za državna jamstva 
- inspektori u Odjelu proračunskog nadzora 
- stručni savjetnik u Odjelu za poslove Nacionalnog fonda 
- stručni suradnik u Odjelu za poslove Nacionalnog fonda 
- stručni referent u Odjelu za poslove Nacionalnog fonda 
- viši stručni savjetnik u Odjelu za analizu poslovanja javnih poduzeća od 

posebnog državnog interesa i praćenje koncesija 
- stručni savjetnik za potpore u Odjelu za državne potpore i elementarne 

nepogode 
- stručni savjetnik za elementarne nepogode u Odjelu za državne potpore i 

elementarne nepogode 
- stručni savjetnik u Odjelu za depozitne financijske institucije, platni i devizni 

sustav 
- stručni savjetnik u Odjelu za nedepozitne financijske institucije i financijska 

tržišta 
- stručni savjetnici u Odjelu za meñunarodne financijske institucije 
- stručni savjetnik u Odjelu za bilateralne i multilateralne financijske odnose 
- viši stručni savjetnik u Odsjeku za program CARDS 
- stručni savjetnik u Odsjeku za program CARDS 
- stručni savjetnik u Odsjeku za program PHARE 
- stručni savjetnik u Odsjeku za program ISPA 
- stručni savjetnik u Odsjeku za program IPA 
- stručni suradnik u Odsjeku za program IPA 
- stručni savjetnik u Odjelu za financije i računovodstvo 



- viši inspektor u Odjelu za devizni nadzor gospodarskih subjekata 
- viši inspektor u Odjelu za devizni nadzor financijskih institucija 
- viši inspektor u Odjelu za devizni nadzor mjenjača 

 
1. USTAVNO USTROJSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 
2. JAVNE FINANCIJE 
3. EUROPSKA UNIJA I EUROPSKE INTEGRACIJE 
4. ENGLESKI JEZIK 
5. KORIŠTENJE OSOBNIM RAČUNALOM 

 
 

VI. KANDIDATI ZA RADNA MJESTA: 
 

- viši unutarnji revizor u Odjelu za metodologiju i koordinaciju unutarnje revizije 
- unutarnji revizor u Odjelu za metodologiju i koordinaciju unutarnje revizije 

 
1. USTAVNO USTROJSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 
2. SUSTAV UNUTARNJIH FINANCIJSKIH KONTROLA 
3. EUROPSKA UNIJA I EUROPSKE INTEGRACIJE 
4. ENGLESKI JEZIK 
5. KORIŠTENJE OSOBNIM RAČUNALOM 
 

 
VII. KANDIDATI ZA RADNA MJESTA: 

 
- inspektor za nadzor obveznika u Odjelu za prevenciju 
- stručni suradnik za meñunarodnu suradnju u Odjelu za analitiku 

 
1. USTAVNO USTROJSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 
2. SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA 
3. EUROPSKA UNIJA I EUROPSKE INTEGRACIJE 
4. ENGLESKI JEZIK 
5. KORIŠTENJE OSOBNIM RAČUNALOM 
 
 
VIII. KANDIDATI ZA RADNO MJESTO: 

 
- računovodstveni referent u Odjelu za računovodstvene poslove 

 
1. USTAVNO USTROJSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 
2. PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO 
3. KORIŠTENJE OSOBNIM RAČUNALOM 

 
 



PRAVNI I DRUGI IZOVRI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA T ESTIRANJE 
 
 
USTAVNO USTROJSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 

- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 41/01. – pročišćeni tekst i 
55/01.) 

 
 
 
EUROPSKA UNIJA I EUROPSKE INTEGRACIJE 
 
Web stranice: 
  

- www.eu-pregovori.hr 
- www.mvpei.hr/ei 

  a) O Europskoj uniji 
                             - Povijest i institucije 
                             - Proces stabilizacije i pridruživanja 
                             - Proširenje 
                       b) RH i europske integracije  
                             - Kronologija odnosa 
                             - Pojmovnik europskih integracija  
                       c) Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju    
           

- www.strategija.hr/Default.aspx  - EU fondovi 
 

  
 Publikacije: 
  

- EUROPSKA UNIJA U 12 LEKCIJA 
(dostupna na adresi: www.mvpei.hr/ei (Prijevodi i publikacije/Publikacije)  
  

- PREGOVORI O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ 
UNIJI 
www.mvpei.hr/ei (literatura za Državni stručni ispit) 

  
 

 
JAVNE FINANCIJE 
 
Web stranica: 
 

- www.ijf.hr  - Porezni vodič za grañane 
       - Proračunski vodič za grañane 
       - Vodič kroz hrvatsko tržište kapitala za grañane 

 
 
 
 
 



UPRAVNI POSTUPAK 
 

- Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 53/91. i 103/96.-
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-248/1994 od 13. 
studenoga 1996.) 

 
 
 
INFORMIRANJE 

- Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 172/03.) 
- Zakon o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 103/03. i 118/06.) 
- Zakon o zaštiti tajnosti podataka (Narodne novine br. 108/96.) 

 
 
 
USTROJSTVO I DJELOKRUG MINISTARSTVA FINANCIJA 

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine, br. 
43/05., 114/05., 14/06. i 138/06.) 

 
 
 
SUSTAV UNUTARNJIH FINANCIJSKIH KONTROLA 

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne 
novine, br. 141/06.) 

- Pravilnik o unutarnjoj reviziji proračunskih korisnika (Narodne novine, br. 
150/05.) 

- Strategija razvoja unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru (PIFC) u 
Republici Hrvatskoj – WEB stranice Ministarstva financija 

 
 
 
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA 

- Zakon o sprječavanju pranja novca (Narodne novine, br. 69/97., 106/97., 
67/01., 114/01., 117/03. i 142/03.) 

- Pravilnik o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca (Narodne novine, br. 
189/03.) 

 
 
 
PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO 

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, 
br. 27/05.) 

 
 
 
ENGLESKI JEZIK 

- gramatika i prijevod 
  

 
 



 
INFORMATIKA  

- literatura i priručnici za operativni sustav, računalno komunikacijsku mrežu i 
uredski paket za obradu teksta i tablični proračun 

 
 
  
KORIŠTENJE OSOBNIM RAČUNALOM 

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

 
 
 
 
 
 
 
 


