
              
  REPUBLIKA HRVATSKA 
MINISTARSTVO TURIZMA 
 Prisavlje 14, 10000 Zagreb 
 
Klasa:  112-01/09-01/177 
Urbroj: 529-02-09-1  
 
Zagreb, 7. travnja  2009. 
 
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 107/07 i 
27/08), članka 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u 
državnoj upravi, ministar turizma raspisuje 
 

JAVNI NATJEČAJ 
 

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo turizma 
 
I. TAJNIŠTVO  
 
1. SLUŽBA ZA PRAVNE, KADROVSKE, INFORMATIČKE, OPĆE POSLOVE I NABAVU 
Odjel za nabavu 
 
-  NAČELNIK ODJELA – 1 izvršitelj 
 
Stručni uvjeti: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske ili 
pravne struke, 

- završen ekonomski ili pravni fakultet, 
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
- položen državni stručni ispit, 
- poznavanje rada na računalu. 

 
2. SLUŽBA ZA PRORAČUN I FINANCIJE 
 
ODJEL ZA PRIPREMU I IZVRŠENJE PRORAČUNA, PLANSKO-ANALITIČKE POSLOVE I 
POSLOVE DRŽAVNE RIZNICE 
 
- NAČELNIK ODJELA – 1 izvršitelj 
 
Stručni uvjeti: 
 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske 
struke, 

- završen ekonomski fakultet, 
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na osobnom računalu 

 
Kandidati se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad 6 mjeseci.  
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. 
Zakona o državnim službenicima. 
 
Na natječaj mogu se kandidirati osobe oba spola. 
 



Kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a zadovolje na probnom radu dužni su, na 
temelju članka 56. Zakona o državnim službenicima, najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka 
probnog rada položiti državni stručni ispit. 
 
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem bit će pozvani na 
testiranje. 
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem, način 
testiranja i područja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje 
navedeni su na web-stranici Ministarstva www.mint.hr. 
 
Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva 
www.mint.hr i oglasnoj ploči Ministarstva, najmanje osam dana prije testiranja. 
 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatrat  će se da je povukao prijavu na javni natječaj. 
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: 
 

– životopis 
– presliku diplome 
– presliku radne knjižice (dokaz o radnom stažu) 
– presliku domovnice 
– presliku isprave o položenome državnome stručnom ispitu. 

 
Ako kandidat ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u 
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i o tome priložiti potrebnu dokumentaciju. 
 
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od 
objave u Narodnim novinama na adresu: Ministarstvo turizma, Zagreb, Prisavlje 14, s na-
znakom: »Za natječaj«. Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako 
pojedino mjesto podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim prilozima. 
 
Javni natječaj bit će objavljen i na web-stranici Ministarstva turizma (www.mint.hr), 
Središnjega državnog ureda za upravu (www.uprava.hr) i Narodnih novina (www.nn.hr). 
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni pisanim putem u zakonskom roku. 
 
 
         M I N I S T A R  
 
            Damir Bajs 
 

http://www.mint.hr/
http://www.nn.hr/

	               
	  REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO TURIZMA 
	JAVNI NATJEČAJ 
	 


