
Medicinski fakultet u Rijeci, raspisuje 
 
 
 

N A T J E Č A J 
 
 

za radno mjesto službenika/ce na položaju I. vrste – rukovoditelj/ica odsjeka u središnjoj 
službi / rukovoditelj/ica Službe za financijsko-računovodstvene poslove Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, 1 izvršitelj/ica, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme. 
 
UVJETI: 
 

- Razina 7.1 ekonomskog usmjerenja, 
- 3 godina radnog iskustva, 
- poznavanje rada na osobnom računalu, 
- poznavanje engleskog jezika, 
- probni rad 6 mjeseci. 
 

 
Uz prijavu na natječaj prilaže se: životopis i dokazi o ispunjavanju uvjeta.  
 
Prilikom odabira pristupnika/ce provesti će se testiranje. 
Testiranje se sastoji od provjere poznavanja zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug 

rada Službe za financijsko – računovodstvene poslove i poslova radnog mjesta. 
 Pristupnici/ce su položili pisani test ako su ostvarili više od 50 % bodova na provedenom 

testiranju te će Povjerenstvo sa istima provesti intervju. 
Povjerenstvo utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju pristupnika/ce za rad na 

navedenom radnom mjestu. 
Pravni izvori za pripremanje pristupnika/ce za testiranje jesu: 

Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, Pravilnik o 
financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Zakon o porezu na dohodak, Pravilnik 
o porezu na dohodak, Zakon o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnik o porezu na dodanu 
vrijednost. 
 

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o 
ravnopravnosti spolova, NN. 116/03.). 

 
Prijavom na natječaj pristupnik/ca daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u 

natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s popisima 
koji uređuju zaštitu osnovnih podataka. 

 
Link na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-

ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-
domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166 

 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od zadnje objave natječaja. Prijave se podnose u 

Službu za pravne, kadrovske i opće poslove Medicinskog fakulteta u Rijeci, Ulica braće Branchetta 
20, Rijeka. 

 
Nepravovremene, nepotpune i prijave poslane elektroničkom poštom neće se razmatrati. 

 
 
 
        Medicinski fakultet u Rijeci 


