REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo pomorstva, prometa
i infrastrukture

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne
novine, broj 25/13, 85/15) Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA
objavljenog u Narodnim novinama, broj 131 od 2. prosinca 2015.g.

Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture,
Upravu sigurnosti plovidbe, raspisan je za 4 radna mjesta na koji je odaziv bio sljedeći:
I.

UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE

SEKTOR ZA NADZOR I UPRAVLJANJE POMORSKIM PROMETOM, TRAGANJE I
SPAŠAVANJE I ZAŠTITU MORA
NACIONALNA SREDIŠNJICA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE POMORSKIM
PROMETOM (VTS Hrvatska)
1. koordinator u VTS i SAR Središnjici – 1 izvršitelj (mjesto rada Rijeka)
Na natječaj je pristiglo ukupno 9 prijava, a nakon provedenog selekcijskog postupka, 3 kandidata koji
su zadovoljili formalne uvjete natječaja dobilo je poziv na pisanu provjeru znanja. Na provjeru znanja,
sposobnosti i vještina, koje je provedeno 22. ožujka 2016. godine u Zagrebu, odazvalo se ukupno 2
kandidata, koji su zadovoljili na testiranju te su pozvani na razgovor s Komisijama (intervju).
Nakon provedenog intervjua Komisija za provedbu javnog natječaja je prema ukupnom broju bodova
ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina, kao i bodova ostvarenih na intervjuu, utvrdila
rang-listu za radno mjesto te istu kao prijedlog za prijam u radni odnos dostavila čelniku tijela.
Kandidat TOMISLAV ČAMIĆ, inženjer pomorskog prometa, koji se nalazi na prvom mjestu rangliste obaviješten je o izboru i pozvan da dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje
poslova radnog mjesta, nakon čega je doneseno Rješenje o prijmu u državnu službu koje je
dostavljeno svim kandidatima u natječajnom postupku.
VTS centar Dubrovnik
2. koordinator VTS i SAR Središnjice – 1 izvršitelj (mjesto rada Dubrovnik)
Na natječaj je pristiglo ukupno 7 prijava, a nakon provedenog selekcijskog postupka, 1 kandidat koji
je zadovoljio formalne uvjete natječaja dobio je poziv na pisanu provjeru znanja. Na provjeru znanja,

sposobnosti i vještina, koje je provedeno 12. travnja 2016. godine u Splitu, odazvao se kandidat, koji
je zadovoljio na testiranju te je pozvan na razgovor s Komisijama (intervju).
Nakon provedenog intervjua Komisija za provedbu javnog natječaja je prema ukupnom broju bodova
ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina, kao i bodova ostvarenih na intervjuu, utvrdila
rang-listu za radno mjesto te istu kao prijedlog za prijam u radni odnos dostavila čelniku tijela.
Kandidat DAVOR KORDA, inženjer pomorskog prometa, koji se nalazi na prvom mjestu rang-liste
obaviješten je o izboru i pozvan da dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova
radnog mjesta, nakon čega je doneseno Rješenje o prijmu u državnu službu.
LUČKA KAPETANIJA SPLIT
Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja
3. nautičar II. vrste – 1 izvršitelj (mjesto rada Split)
Na natječaj je pristiglo ukupno 6 prijava, a nakon provedenog selekcijskog postupka, 3 kandidata koji
su zadovoljili formalne uvjete natječaja dobilo je poziv na pisanu provjeru znanja. Na provjeru znanja,
sposobnosti i vještina, koje je provedeno 12. travnja 2016. godine u Splitu, odazvalo se ukupno 2
kandidata, koji su zadovoljili na testiranju te su pozvani na razgovor s Komisijama (intervju).
Nakon provedenog intervjua Komisija za provedbu javnog natječaja je prema ukupnom broju bodova
ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina, kao i bodova ostvarenih na intervjuu, utvrdila
rang-listu za radno mjesto te istu kao prijedlog za prijam u radni odnos dostavila čelniku tijela.
S obzirom da su kandidat koji se nalaze na rang-listi izabrani za prijam na druga radna mjesta, ministar
pomorstva, prometa i infrastrukture donio je Odluku o obustavi postupka koja je objavljena na web
stranici Ministarstva uprave te web stranici ovog Ministarstva.

LUČKA KAPETANIJA PLOČE
Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja
4. nautičar III. vrste – 1 izvršitelj (mjesto rada Ploče)
Na natječaj su pristigle 2 prijave, a nakon provedenog selekcijskog postupka, Komisija za provedbu
javnog natječaja je utvrdila da prijave nisu uredne o čemu je kandidatima dostavljena pisana obavijest.
Dana 1. rujna 2016. ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donio je Odluku o obustavi postupka
za radno mjesto nautičar III. vrste, koja je objavljena na web stranici Ministarstva uprave te web
stranici ovog Ministarstva.

