REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
KLASA: 112-01/19-02/1
URBROJ: 613-02-19-9
Zagreb, 14. lipnja 2019.

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na javni natječaj Državnoga ureda za reviziju,
objavljen u „Narodnim novinama“ broj 50, od 17. svibnja 2019., da će se u skladu s odredbama članaka
4., 11. i 12. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi
(Narodne novine 78/17), provesti pisano testiranje kandidata. Testiranje će se održati
27. lipnja 2019. u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Zagrebu,
Kongresna dvorana, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb
prema sljedećem rasporedu:
1. u 9:00 za sljedeća radna mjesta:
- državni revizor u Središnjem uredu Zagreb, Odjelu za reviziju državnog proračuna i njegovih
korisnika, Odjelu za reviziju izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, Odjelu za reviziju
korisnika proračuna lokalnih jedinica, Odjelu za reviziju trgovačkih društava na državnoj razini,
Odjelu za reviziju trgovačkih društava na lokalnoj razini, Odjelu za reviziju neprofitnih organizacija,
Odjelu za reviziju političkih stranaka, Odjelu za reviziju EU fondova, Odjelu za reviziju učinkovitosti,
Odjelu za pravnu kontrolu kvalitete i suradnju s drugim subjektima i Odjelu za pravne kvalifikacije i
suradnju sa državnim odvjetništvom
- pomoćni revizor u Središnjem uredu Zagreb, Odjelu za reviziju državnog proračuna i njegovih
korisnika
2. u 11:00 za sljedeća radna mjesta:
- viši stručni savjetnik - lektor u Središnjem uredu Zagreb, Odjelu za informatičke poslove
- viši informatički referent u Središnjem uredu Zagreb, Odjelu za informatičke poslove
- administrativni referent u Središnjem uredu Zagreb, Odjelu za normativno-pravne, kadrovske i
administrativne poslove, Pododsjeku za pisarnicu, pismohranu i administrativne poslove
SADRŽAJ TESTIRANJA
1.

Sadržaj testiranja za kandidate za radna mjesta državnog i pomoćnog revizora sastoji se od
provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova državnog i pomoćnog
revizora, koji obuhvaćaju područje revizije i računovodstva. Pitanja iz područja računovodstva se
sastoje od provjere poznavanja računovodstvenih sustava (poduzetničko, proračunsko i neprofitno)
te rješavanja računovodstvenih zadataka.
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2.

Sadržaj testiranja za kandidate za višeg stručnog savjetnika - lektora sastoji se od pisane
provjere pravopisa i gramatike iz područja standardnog hrvatskog jezika te lekture teksta iz
područja revizije.

3.

Sadržaj testiranja za kandidate za radna mjesta višeg informatičkog referenta i administrativnog
referenta sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog
mjesta višeg informatičkog referenta i administrativnog referenta. Pitanja za radno mjesto višeg
informatičkog referenta se sastoje od provjere znanja za područje informatike prema objavljenim
pravnim izvorima. Pitanja za radno mjesto administrativnog referenta sastoji se od provjere
znanja, sposobnosti i komunikacijskih vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta
administrativnog referenta, prema objavljenim pravnim izvorima.
PRAVILA TESTIRANJA

1.
2.
3.
4.

Pri dolasku na testiranje kandidati su dužni predočiti važeću identifikacijsku ispravu i ponijeti pribor
za pisanje. Kandidati snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.
Testiranju ne mogu pristupiti osobe koje su zaprimile obavijest da se ne smatraju kandidatima, jer
nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.
Nakon utvrđivanja identiteta, kandidatima će biti podijeljeni testovi. Testiranje će trajati 90 minuta.
Za vrijeme testiranja znanja nije dopušteno:
- korištenje literature i bilježaka
- korištenje mobilnih uređaja ili drugih komunikacijskih sredstava
- napuštanje prostorije u kojoj se obavlja provjera znanja
- razgovarati s drugim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj i
neće se smatrati kandidatom.

KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA

