Obavijest kandidatima Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno
vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Središnji ured, Sektor za ovršni postupak,
Službu za stečajeve i likvidaciju na radno mjesto višeg inspektora – koordinatora za stečajeve i
likvidacije, a koji je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 32/13 od 15. ožujka 2013. (točka 9.
Javnog natječaja)
Rješenjem Odbora za državnu službu KLASA: UP/II-112-07/13-01/1668; URBROJ: 56601/1-14-4 od 29. siječnja 2014. godine poništeno je rješenje Ministarstva financija, Porezne
uprave, Središnjeg ureda Klasa: UP/I-112-01/13-01/381; Urbroj: 513-07-21-10/13-8 od 03. srpnja
2013. o prijmu izabrane kandidatkinje na radno mjesto višeg inspektora – koordinatora za
stečajeve i likvidacije Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Središnji ured, Sektor za ovršni
postupak,Službu za stečajeve i likvidaciju te je predmet vraćen Ministarstvu financija, Poreznoj
upravi na ponovni postupak s uputom da dopuni postupak provjerom znanja rada na računalu.

Testiranje (provjera poznavanja rada na računalu) održat će se dana 07.
ožujka 2014. godine u 9.00 sati u prostorijama Središnjeg ureda Porezne uprave,
Boškovićeva 5, Zagreb.
Kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri poznavanja osnova ustavnog ustrojstva
Republike Hrvatske, provjeri znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog
mjesta višeg inspektora – koordinatora za stečajeve i likvidacije i na intervjuu bit će o pisanoj
provjeri poznavanja rada na računalu obaviješteni i telefonskim putem.
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.
Za vrijeme pisane provjere nije dopušteno:
 koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
 napuštati prostoriju u kojoj se odvija pismena provjera
 koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti red i mir
Ukoliko pojedini kandidat prekrši jedno od gore navedenih pravila biti će udaljen s
provjere znanja, a njegov rezultat Komisija neće priznati niti ocjenjivati.
Za provjeru poznavanja rada na računalu kandidatima se dodjeljuje određen broj bodova
od 0 do 10. Smatra se da je na testiranju zadovoljio kandidat koji je ostvario najmanje 5 bodova.
Literatura za pripremanje kandidata za pisanu provjeru znanja rada na računalu
1. Priručnik za stjecanje europske računalne diplome, KING ICT d.o.o., 2008
Nakon provedene provjere poznavanja rada na računalu Komisija će ponovno utvrditi
rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na svakom dijelu provjere znanja,
sposobnosti i vještina i na intervjuu.
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.
Čelnik tijela donosi rješenje o prijmu 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.
KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

