REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 47. stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine,
br. 92/05) te članka 3. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog
oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 8/06) Ministarstvo financija raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu
vježbenika

MINISTARSTVO FINANCIJA (uži dio)
1. vježbenik
Uvjeti:
- visoka stručna sprema ekonomske struke
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na osobnom računalu

- 9 izvršitelja

2. vježbenik
Uvjeti:
- visoka stručna sprema pravne struke
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na osobnom računalu

- 7 izvršitelja

3. vježbenik
- 1 izvršitelj
Uvjeti:
- visoka stručna sprema informatičke ili ekonomske struke (informatičkog usmjerenja)
- znanje engleskog 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.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona
o državnim službenicima.
Kandidati se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz probni rad (vježbenički staž) od
12 mjeseci.
U svojstvu vježbenika u državnu se službu primaju osobe sa završenim obrazovanjem određene
stručne spreme i struke, bez radnog iskustva.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se obvezno testiranje radi
provjere poznavanja osnova upravnog područja za koje se raspisuje javni natječaj, osnova
poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske te znanja rada na računalu i znanja stranog
jezika. O danu održavanja testiranja kandidati će biti obaviješteni najmanje osam dana prije
testiranja.
Plaća radnog mjesta za koje se obavlja prijam propisana je člankom 110. Zakona o državnim
službenicima i namještenicima (Narodne novine, 27/01) i Uredbom o nazivima radnih mjesta i
koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 37/01, 38/01-ispr, 71/01,
89/01,112/01, 7/02-ispr., 17/03, 21/04, 25/04 – ispr., 66/05 i 131/05). Podaci o plaći nalaze se na
web stranici Narodnih novina (www.nn.hr).
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:
- životopis
- preslik domovnice
- preslik diplome
- preslik radne knjižice
- original uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za
kaznena djela iz članka 49. točka a) Zakona o državnim službenicima.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije
donošenja rješenja o prijamu u državnu službu.
Prijave se podnose u roku 15 dana od objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose na adresu: Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5 uz naznaku
«Natječaj za vježbenike».
Kandidati su u prijavi dužni navesti redni broj za koji podnose prijavu.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-06/06-01/2
URBROJ: 513-03/06-1
Zagreb, 22. svibnja 2006.

