
 

 

 
 POZIV NA TESTIRANJE  

 
kandidatima koji su podnijeli prijavu na natječaj za radno mjesto 
višeg savjetnika - specijalistu   ( toč. 7. Natječaja ) u  Središnjem 

uredu Porezne uprave, Sektoru  za informacijski  sustav,  
objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 32/13 

od 15. ožujka 2013. godine  
 

Testiranje će se održati dana 03. svibnja 2013. godine u 
prostorijama Središnjeg ureda Porezne uprave na adresi  Zagreb, 

Boškovićeva br. 5  u 9  sati. 

 

UPUTE KANDIDATIMA 

O PROVEDBI POSTUPKA TESTIRANJA ( sadržaj i način testiranja )  

Ministarstvo financija raspisalo je natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 
u Poreznu upravu, Središnji ured, Sektor za informacijski sustav, Službu za održavanje 
sustava i pomoć korisnicima za radno mjesto viši savjetnik- specijalist - 1 izvršitelj/ica na, a 
koji je objavljen u "Narodnim novinama" br. 32/13 od 15.ožujka 2013. godine, na web stranici 
Porezne uprave, web stranici Ministarstva uprave i web stranici Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje ( točka 7. Natječaja ). 
Temeljem članka 4, 9, 10. i 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog 
oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj: 74/10, 142/11 i 53/12) kandidati koji su 
pravodobno podnijeli prijave te ispunjavaju uvjete objavljene u javnom natječaju bit će 
pozvani na testiranje. 
Osobi koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne 
uvjete iz javnog natječaja dostaviti će se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi 
zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni 
natječaj. 
Testiranje kandidata provest će se iz područja poznavanja osnova ustavnog ustrojstva 
Republike Hrvatske i provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova 
radnog mjesta višeg savjetnika – specijaliste. 
Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće 
identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne 
mogu pristupiti testiranju. 
Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena testiranja. 
Za vrijeme pismene provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: 
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama 



- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija 
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva  
- razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti koncentraciju kandidata 
Ukoliko pojedini kandidat prekrši jedno od gore navedenih pravila biti će udaljen s provjere 
znanja, a njegov rezultat Komisija neće priznati niti ocjenjivati. 
Za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidatima se dodjeljuje određen broj 
bodova od 0 do 10. 
Smatra se da su na testiranju zadovoljili kandidati koji su za svaki dio provjere znanja i 
sposobnosti ostvarili najmanje 5 bodova i oni pristupaju razgovoru s Komisijom (intervju).  
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 testiranja i intervjua Komisija utvrđuje rang listu kandidata prema 
ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i intervjuu. 
Komisija će sukladno odredbama članka 16. Uredbe o raspisivanju i provedbi internog 
oglasa i javnog natječaja i članka 58. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva financija 
KLASA: 023-03/12-01/37, URBROJ: 513-03/12-21 od 27. travnja 2012. godine, Pravilnika o 
izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva financija KLASA:023-
03/12-01/37 URBROJ:513-03/12-26 od 26. lipnja 2012. i Pravilnika o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva financija KLASA: 023-03/12-01/118, URBROJ: 
513-03/12-3 od 30. studenog 2012. godine do pet kandidata s rang liste, po redoslijedu s 
liste, uputiti na psihološko testiranje radi procjene sposobnosti za obavljanje poslova radnog 
mjesta višeg savjetnika- specijalista ( psihološka procjena ) o čemu će kandidati biti na 
vrijeme obaviješteni. 
Nakon provedenog postupka Komisija čelniku tijela dostavlja izvješće o provedenom 
postupku, koje potpisuju svi članovi Komisije.  
Uz izvješće se prilaže rang-lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na 
testiranju i intervjuu te psihološka procjena kandidata. 
Izabrani kandidat, pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u 
državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog 
mjesta, uz upozorenje da ako u tom roku ne dostavi uvjerenje, smatrat će se da je odustao 
od prijma u državnu službu. 
Čelnik tijela donosi rješenje o prijamu u državnu službu izabranog kandidata, koje će biti 
dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj. 
Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi 
na javni natječaj, osim u dijelu koji se odnosi na psihološku procjenu. 
Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u državnu službu izabranog kandidata ima 
pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. 
 
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje: 
 

- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 85/10, - pročišćeni tekst) 
 
Napomena: Pročišćeni tekst Ustava Republike Hrvatske  nalazi se na web stranici Porezne 
uprave (www.porezna-uprava.hr) link – propisi 

- Bosilj Vukšić, V. Poslovna informatika, Zagreb, Element, 2012. 
- Varga M. i Ćurko K. (urednici), Informatika u poslovanju, Element, Zagreb, 2007.  
- Panian Ž., Poslovna informatika za ekonomiste,  Masmedia, Zagreb, 2005.  



- Čerić, V., Varga M. (urednici), Informacijska tehnologija u poslovanju, Element, 
Zagreb, 2004.  

 
OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI: 
 
Opis poslova: 
Prati  i predlaže nova dostignuća na području informacijskih tehnologija. Određuje smjernice 
za politike kontinuiteta poslovanja informacijskog sustava.  Određuje smjernice za izradu 
'sigurnosnih politika' kojih se moraju pridržavati sve osobe koje dolaze u bilo kakav kontakt s 
informacijskim sustavom. Izrađuje katalog usluga informacijskog sustava Porezne uprave. 
Sudjeluje u procesu određivanja razine usluga informacijskog sustava Porezne uprave (SLM 
– Service Level Management). Prati i predlaže nove tehnologije iz područja projektiranja i 
izrade informacijskih sustava (CASE alati, baze podataka, aplikativna programska podrška, 
itd.), kako na području klijent-poslužitelj arhitekture – tako i u Internet/Intranet okruženju. 
Izrađuje projektne zadatke za izgradnju informatičke podrške poslovnom sustavu Porezne 
uprave, te preuzima u redovnu primjenu gotova rješenja, zaprima zahtjeve za promjenama i 
organizira provedbu promjena. Izrađuje projektne zadatke za izgradnju Internet/Intranet 
sustava. Osmišljava i organizira nove poslove koji se mogu obavljati primjenom 
informacijskih tehnologija. Obavlja poslove upravljanja projektnim ciklusom kod razvoja novih 
informatičkih rješenja . Surađuje s razvojnim timom APIS-IT-a i ostalim vanjskim pružateljima 
IT usluga, te nadzire izvršavanje usluga. Obavlja poslove održavanja i razvoja informacijskog 
podsustava za razmjenu podataka sa zemljama članicama Europske unije.  Prati i predlaže 
nove tehnologije iz područja projektiranja i izrade komunikacijskih sustava svih tipova. 
Nadzire primjenu komunikacijskih tehnologija. Obavlja poslove analize i modeliranja 
poslovnih procesa. Obavlja i druge poslove po nalogu čelnika. 
 
 
Podaci o plaći: 
Plaću radnog mjesta višeg savjetnika - specijaliste  čini umnožak koeficijenta složenosti 
poslova radnog mjesta  i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5%  za svaku navršenu 
godinu radnog staža. 
Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta  višeg savjetnika - specijaliste  sukladno članku 
2. stavak 1. točka c) 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, 
dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne 
rezultate u radu za službenike Porezne uprave (Narodne novine, broj: 61/12,134/12 i 25/13) 
iznosi  2,134 
Osnovica za obračun plaće za državne službenike i namještenike iznosi 5.108,84 kuna bruto, 
a utvrđena je Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini osnovice za obračun plaće za 
državne službenike i namještenike (Narodne novine broj: 40/09). 
 
 
 
                                                     KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA 

 


