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Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07,
27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13 i 38/13) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog
natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 74/10, 142/11 i 53/12)
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Raspisuje se natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo
pomorstva, prometa i infrastrukture na sljedeća radna mjesta:
I.

UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE I TEHNIČKE STANDARDE
Služba za tehničke standarde hrvatske flote
1. viši stručni referent – 1 izvršitelj (mjesto rada Zagreb)
Stručni uvjeti:
-

završen sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine tehničke
struke,
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
pasivno razumijevanje engleskog jezika,
položen vozački ispit B kategorije,
poznavanje rada na osobnom računalu,
položen državni stručni ispit.

NACIONALNA SREDIŠNJICA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE POMORSKIM PROMETOM
(VTS HRVATSKA) SA SJEDIŠTEM U RIJECI
2. nautičar I. vrste – 1 izvršitelj (mjesto rada Rijeka)
Stručni uvjeti:
-

završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pomorske
struke,

-

svjedodžba o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili
većima,
najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i/ili plovidbe,
aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu,
položen vozački ispit B kategorije,
osposobljenost za rad na osobnom računalu,
položen državni stručni ispit.

3. koordinator u VTS i SAR Središnjici – 3 izvršitelja (mjesto rada Rijeka)
Stručni uvjeti:
-

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
pomorske struke,
svjedodžba o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili
većima,
najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i/ili plovidbe,
aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu,
položen vozački ispit B kategorije,
poznavanje rada na osobnom računalu,
položen državni stručni ispit.

LUČKA KAPETANIJA PULA SA SJEDIŠTEM U PULI
Ispostava Raša sa sjedištem u Trgetu
4. kapetan ispostave II. vrste – 1 izvršitelj (mjesto rada Trget)
Stručni uvjeti:
-

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
pomorske struke,
svjedodžba o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili
većima ili svjedodžba o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u
strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim,
aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu,
najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i/ili plovidbe,
položen vozački ispit B kategorije,
poznavanje rada na osobnom računalu,
položen državni stručni ispit.

LUČKA KAPETANIJA ŠIBENIK SA SJEDIŠTEM U ŠIBENIKU
Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja
5. voditelj odjela – 1 izvršitelj (mjesto rada Šibenik)
Stručni uvjeti:
- završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pomorske
struke,
- svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg , odnosno
svjedodžba o osposobljenosti za zvanje upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage
od 3000 kW ili jačim,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i/ili plovidbe u
svojstvu časnika,

-

aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu,
položen vozački ispit B kategorije,
poznavanje rada na osobnom računalu,
položen državni stručni ispit.

6. nautičar III. vrste – 1 izvršitelj (mjesto rada Šibenik)
Stručni uvjeti:
-

-

srednja stručna sprema pomorske struke,
svjedodžba o osposobljenosti za časnik plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili
većima ili svjedodžba o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u
strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim i svjedodžba o osposobljenosti za
radio operatera s općom ili ograničenom ovlasti,
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu,
položen vozački ispit B kategorije,
poznavanje rada na osobnom računalu,
položen državni stručni ispit.

LUČKA KAPETANIJA SPLIT SA SJEDIŠTEM U SPLITU
Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja
7. nautičar II. vrste – 1 izvršitelj (mjesto rada Split)
Stručni uvjeti:
II.

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
pomorske struke,
svjedodžba o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili
većima ili svjedodžba o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u
strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim,
aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu,
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
položen vozački ispit B kategorije,
poznavanje rada na osobnom računalu,
položen državni stručni ispit.
UPRAVA ZRAČNOG PROMETA, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I POŠTE

SEKTOR ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I POŠTE
Služba elektroničkih komunikacija
Odjel za elektroničke komunikacije, RiTT opremu i elektromagnetsku kompatibilnost
8. stručni savjetnik – 1 izvršitelj (mjesto rada Zagreb)
Stručni uvjeti:
-

završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
elektrotehničke, informatičke ili prometne struke (smjer pošte i telekomunikacija),
najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu,

-

poznavanje rada na osobnom računalu,
položen državni stručni ispit.

9. stručni suradnik – 1 izvršitelj (mjesto rada Zagreb)
Stručni uvjeti:
-

završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
elektrotehničke, informatičke, ekonomske ili prometne struke (smjer pošte i
telekomunikacija),
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu,
poznavanje rada na osobnom računalu,
položen državni stručni ispit.

Odjel pravnih i međunarodnih poslova u elektroničkim komunikacijama
10. voditelj odjela – 1 izvršitelj (mjesto rada Zagreb)
Stručni uvjeti:
-

završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne
struke,
najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
aktivno korištenje engleskog, njemačkog ili francuskog jezika u govoru i pismu,
poznavanje rada na osobnom računalu,
položen državni stručni ispit.

11. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (mjesto rada Zagreb)
Stručni uvjeti:
-

završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne,
elektrotehničke ili ekonomske struke,
najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
aktivno korištenje engleskog, njemačkog ili francuskog jezika u govoru i pismu,
poznavanje rada na osobnom računalu,
položen državni stručni ispit.

Služba poštanskih usluga
Odjel stručno-tehničkih i gospodarskih poslova
12. voditelj odjela – 1 izvršitelj (mjesto rada Zagreb)
Stručni uvjeti:
-

završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske
ili prometne struke (smjer pošte i telekomunikacija),
najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu,
poznavanje rada na osobnom računalu,
položen državni stručni ispit.

III.

UPRAVA PROMETNE INSPEKCIJE

SEKTOR INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA
Služba inspekcije cestovnog prometa
Odjel inspekcije cestovnog prometa
13. viši inspektor cestovnog prometa i cesta – 3 izvršitelja (mjesto rada Zagreb)
Stručni uvjeti:
-

završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prometne,
građevinske, pravne ili ekonomske struke,
najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
pasivno razumijevanje engleskog, francuskog ili njemačkog jezika,
znanje rada na osobnom računalu,
vozačka dozvola «B» kategorije,
položen državni stručni ispit.

Odjel inspekcije sigurnosti cestovnog prometa
14. viši inspektor sigurnosti cestovnog prometa i cesta – 1 izvršitelj (mjesto rada Zagreb)
Stručni uvjeti:
-

završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prometne,
građevinske, pravne ili ekonomske struke,
najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
pasivno razumijevanje engleskog, francuskog ili njemačkog jezika,
znanje rada na osobnom računalu,
vozačka dozvola «B» kategorije,
položen državni stručni ispit.

15. viši inspektor sigurnosti cestovnog prometa i cesta – 1 izvršitelj (mjesto rada Split)
Stručni uvjeti:
-

završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prometne,
građevinske, pravne ili ekonomske struke,
najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
pasivno razumijevanje engleskog, francuskog ili njemačkog jezika,
znanje rada na osobnom računalu,
vozačka dozvola «B» kategorije,
položen državni stručni ispit.

16. viši inspektor sigurnosti cestovnog prometa i cesta – 1 izvršitelj (mjesto rada Zadar)
Stručni uvjeti:
-

završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prometne,
građevinske, pravne ili ekonomske struke,
najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
pasivno razumijevanje engleskog, francuskog ili njemačkog jezika,

-

znanje rada na osobnom računalu,
vozačka dozvola «B» kategorije,
položen državni stručni ispit.

Odjel inspekcije prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu
17. viši inspektor cestovnog prometa i cesta – 1 izvršitelj (mjesto rada Slavonski Brod)
Stručni uvjeti:
-

završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prometne,
građevinske, pravne ili ekonomske struke,
najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
pasivno razumijevanje engleskog, francuskog ili njemačkog jezika,
položen ispit za sigurnosnog savjetnika,
znanje rada na osobnom računalu,
vozačka dozvola «B» kategorije,
položen državni stručni ispit.

SEKTOR INSPEKCIJE SIGURNOSTI ŽELJEZNIČKOG PROMETA, ŽIČARA I POŠTE
Služba za pravne poslove i logistiku
18. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (mjesto rada Zagreb)
Stručni uvjeti:
IV.

završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prometne,
ekonomske ili prirodne struke,
najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
pasivno razumijevanje engleskog ili njemačkog jezika,
poznavanje rada na osobnom računalu,
položen državni stručni ispit.
UPRAVA ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU I FONDOVE EU

SEKTOR ZA FONDOVE EU
Služba za programiranje i izvješćivanje
Odjel za programiranje
19. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (mjesto rada Zagreb)
Stručni uvjeti:
-

magistar engleskog jezika i književnosti ili magistar edukacije engleskog jezika i
književnosti,
najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na
engleskom jeziku,
dobro poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije,
dobro poznavanje Kohezijske politike Europske unije,

-

znanja vezana uz definiranje strateških ciljeva i formuliranje indikatora uspješnosti,
napredno znanje rada na osobnom računalu,
položen državni stručni ispit,
završeni programi izobrazbe vezani za planiranje, programiranje i izvješćivanje u
kontekstu upravljanja fondovima Europske unije, koje organiziraju i provode resorna
ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe kao i specifični programi
izobrazbe iz projekata tehničke pomoći.

20. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (mjesto rada Zagreb)
Stručni uvjeti:
-

magistar struke ili stručni specijalist prirodne struke (ekologija) ili tehničke struke (zaštita
okoliša),
najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
aktivno korištenje engleskim jezikom u govoru i pismu,
poznavanje rada na osobnom računalu,
položen državni stručni ispit.

Služba za pripremu, praćenje i provedbu projekata
Odjel za projekte tehničke pomoći
21. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (mjesto rada Zagreb)
Stručni uvjeti:
-

magistar struke ili stručni specijalist tehničke struke,
najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na
engleskom jeziku,
dobro poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije,
dobro poznavanje Kohezijske politike Europske unije,
znanja vezana uz definiranje strateških ciljeva i formuliranje indikatora uspješnosti,
napredno znanje rada na osobnom računalu,
položen državni stručni ispit,
završeni programi izobrazbe vezani za planiranje, programiranje i izvješćivanje u
kontekstu upravljanja fondovima Europske unije, koje organiziraju i provode resorna
ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe kao i specifični programi
izobrazbe iz projekata tehničke pomoći.

Odjel za projekte projektiranja
22. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (mjesto rada Zagreb)
Stručni uvjeti:
-

magistar struke ili stručni specijalist tehničke struke,
najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na
engleskom jeziku,
dobro poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije,
dobro poznavanje Kohezijske politike Europske unije,

-

znanja vezana uz definiranje strateških ciljeva i formuliranje indikatora uspješnosti,
napredno znanje rada na osobnom računalu,
položen državni stručni ispit,
završeni programi izobrazbe vezani za planiranje, programiranje i izvješćivanje u
kontekstu upravljanja fondovima Europske unije, koje organiziraju i provode resorna
ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe kao i specifični programi
izobrazbe iz projekata tehničke pomoći.

Služba za evaluaciju projekata i potporu sustavu
Odjel za evaluacije projekata i baze podataka
23. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (mjesto rada Zagreb)
Stručni uvjeti:
-

magistar struke ili stručni specijalist društvene, tehničke ili humanističke,
najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na
engleskom jeziku,
dobro poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije,
dobro poznavanje Kohezijske politike Europske unije,
znanja vezana uz definiranje strateških ciljeva i formuliranje indikatora uspješnosti,
napredno znanje rada na osobnom računalu,
položen državni stručni ispit,
završeni programi izobrazbe vezani za planiranje, programiranje i izvješćivanje u
kontekstu upravljanja fondovima Europske unije, koje organiziraju i provode resorna
ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe kao i specifični programi
izobrazbe iz projekata tehničke pomoći.

Odjel za potporu sustavu, procedure i informiranje
24. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (mjesto rada Zagreb)
Stručni uvjeti:
-

magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na
engleskom jeziku,
dobro poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije,
dobro poznavanje Kohezijske politike Europske unije,
znanja vezana uz definiranje strateških ciljeva i formuliranje indikatora uspješnosti,
napredno znanje rada na osobnom računalu,
položen državni stručni ispit,
završeni programi izobrazbe vezani za planiranje, programiranje i izvješćivanje u
kontekstu upravljanja fondovima Europske unije, koje organiziraju i provode resorna
ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe kao i specifični programi
izobrazbe iz projekata tehničke pomoći.

V.

SAMOSTALNI ODJEL ZA EUROPSKE POSLOVE

25. stručni suradnik – 1 izvršitelj (mjesto rada Zagreb)
Stručni uvjeti :
-

završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene ili
tehničke struke,
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu,
položen državni stručni ispit.

26. stručni referent – 1 izvršitelj (mjesto rada Zagreb)
Stručni uvjeti :
-

srednja stručna sprema upravne struke ili gimnazija,
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu,
poznavanje rada na osobnom računalu,
položen državni stručni ispit.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu
koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49.
Zakona o državnim službenicima.
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od tri mjeseca.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz
obvezu polaganja državnog stručnog ispita u rok od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno
ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa elektroničke
pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
1. životopis
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili
domovnice),
3. dokaz o stečenoj struci i stručnoj spremi (preslika diplome, odnosno svjedodžbe),
4. dokaz o radnom stažu (presliku radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrdu o
podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje),

5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje poslodavca o radnom
iskustvu na odgovarajućim poslovima, presliku ugovora o radu, ugovora o djelu i dr.),
6. presliku vozačke dozvole B kategorije (za radna mjesta za koja je to propisano)
7. presliku svjedodžbe o stečenim pomorskim zvanjima (za radna mjesta za koja je to
propisano)
8. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje
nije starije od 6 mjeseci)
9. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe o položenom
državnom stručnom ispitu)
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornik.
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim
novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo pomorstva, prometa i
infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom
natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz
javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja
pisana obavijest.
Osobe koje ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima moraju
se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu, prema
članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
(„Narodne novine“ broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13,
33/13 i 148/13), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj
33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13) i
članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10,
80/10 i 93/11), dužan/na se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na
ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35.
Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne
novine“ broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 i 148/13)
uz prijavu na natječaj dužan/na je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o
priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz
da je nezaposlen/a.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9.
Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj
157/13) uz prijavu na natječaj dužan/na je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i
dokaz o utvrđenom statusu invalidne osobe.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22.
Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i
93/11) uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati
svoj status pripadnika nacionalne manjine

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.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar
pomorstva, prometa i infrastrukture. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj
koji ispunjavaju formalne uvjete, te ih upućuje na testiranje.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja)
i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
Pisani dio testiranja sastoji se od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike
Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta
kandidata.
Testirati će se i znanje rada na računalu, te znanje stranog jezika.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više
se ne smatra kandidatom.
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja, te vrijeme i mjesto
održavanja testiranja biti će objavljeni na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.hr i web
stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, www.mppi.hr, najmanje pet dana prije
testiranja.
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu
u državnu službu izabranog kandidata.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete,
odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar pomorstva, prometa i
infrastrukture će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.
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