
        
REPUBLIKA HRVATSKA 

Ministarstvo mora, prometa 

i infrastrukture 

 

 Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakon o pravu na pristup informacijama 

(Narodne novine, broj 25/13, 85/15) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljuje  

 

 

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA  

objavljenog u Narodnim novinama, broj 110 od 30. studenog 2016.g. 

 

 

 Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo mora, prometa i 

infrastrukture, raspisan je za 32 radna mjesta na koje je odaziv bio sljedeći: 

 

I. GLAVNO TAJNIŠTVO 

 

Sektor za javnu nabavu, informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost 

Služba za informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost 

Odjel za informacijsku sigurnosti obrambene pripreme 

Pododsjek za zaštitu na radu i zaštitu od požara 

 

1. viši stručni referent (mjesto rada Zagreb) – 1 izvršitelj/ica 

 

Na natječaj je pristiglo ukupno 23 prijave, a nakon provedenog selekcijskog postupka, 10 

kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja dobilo je poziv na pisanu provjeru 

znanja. Na provjeru znanja, sposobnosti i vještina, koje je provedeno 17. veljače 2017. godine 

u Zagrebu, odazvalo se ukupno 9 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.  

 

Kandidatkinja TANJA LOVRIĆ, stručna prvostupnica inženjerka sigurnosti i zaštite,  s 

položenim općim i posebnim dijelom stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, koja se 

nalazi na drugom mjestu rang-liste (kandidat koje se nalazi na prvom mjestu rang-liste 

odustao je od prijma) obaviještena je o izboru i pozvana 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.    

 

II. UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE BRODARSTVA, LUKA I       

POMORSKOG DOBRA 

 

Sektor upravljanja pomorskim  dobrom, lučkim i koncesijskim sustavom 

Služba za lučki sustav 

 

2. stručni suradnik  (mjesto rada Zagreb) – 1 izvršitelj/ica 

 

Na natječaj je pristiglo ukupno 51 prijava, a nakon provedenog selekcijskog postupka, 37 

kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja dobilo je poziv na pisanu provjeru 

znanja. Na provjeru znanja, sposobnosti i vještina, koje je provedeno 1. veljače 2017. godine 

u Zagrebu, odazvalo se ukupno 24 kandidata, od koji je 10 kandidata zadovoljilo 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.  

 

Kandidatkinja KRISTINA REJA, diplomirana ekonomistica, koja se nalazi na prvom mjestu 

rang-liste obaviještena je o izboru i pozvana 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.    

 

Služba pomorskog dobra 

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog dobra i koncesijski sustav 

 

3. stručni suradnik  (mjesto rada Zagreb) – 1 izvršitelj/ica  

 

Na natječaj je pristiglo ukupno 105 prijava, a nakon provedenog selekcijskog postupka, 78 

kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja dobilo je poziv na pisanu provjeru 

znanja. Na provjeru znanja, sposobnosti i vještina, koje je provedeno 1. veljače 2017. godine 

u Zagrebu, odazvalo se ukupno 44 kandidata, od koji je 24 kandidata zadovoljilo na testiranju. 

Sukladno članku 13. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u 

državnoj službi (Narodne novine, broj 74/10, 142/11 i 53/12) budući da je na provjeri znanja, 

sposobnosti i vještina zadovoljilo više od 20 kandidata, na razgovor s Komisijom (intervju) 

upućeno je  10 kandidata koji su postigli najbolje rezultate.  



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.  

 

Kandidatkinja GORANA TOMELJAK, diplomirana inženjerka građevinarstva, koja se 

nalazi na drugom mjestu rang-liste (kandidatkinja koja se nalazi na prvom mjestu rang-liste 

izabrana je za prijam na drugo radno mjesto) obaviještena je o izboru i pozvana 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.    

 

Odjel za granice pomorskog dobra 

4. stručni suradnik  (mjesto rada Zagreb)  – 1 izvršitelj/ica 

 

Na natječaj je pristiglo ukupno 115 prijava, a nakon provedenog selekcijskog postupka, 78 

kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja dobilo je poziv na pisanu provjeru 

znanja. Na provjeru znanja, sposobnosti i vještina, koje je provedeno 1. veljače 2017. godine 

u Zagrebu, odazvalo se ukupno 43 kandidata, od koji je 24 kandidata zadovoljilo na testiranju. 

Sukladno članku 13. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u 

državnoj službi (Narodne novine, broj 74/10, 142/11 i 53/12) budući da je na provjeri znanja, 

sposobnosti i vještina zadovoljilo više od 20 kandidata, na razgovor s Komisijom (intervju) 

upućeno je  10 kandidata koji su postigli najbolje rezultate.  

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.  

 

Kandidatkinja JANA BORIĆ, diplomirana pravnica, koja se nalazi na drugom mjestu rang-

liste (kandidatkinja koja se nalazi na prvom mjestu rang-liste izabrana je za prijam na drugo 

radno mjesto) obaviještena je o izboru i pozvana 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.    

 

5. viši stručni referent (mjesto rada Zagreb) – 1 izvršitelj/ica 

 

Na natječaj je pristiglo ukupno 62 prijave, a nakon provedenog selekcijskog postupka, 39 

kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja dobilo je poziv na pisanu provjeru 

znanja. Na provjeru znanja, sposobnosti i vještina, koje je provedeno 24. siječnja 2017. 

godine u Zagrebu, odazvalo se ukupno 30 kandidata, od koji je 3 kandidata zadovoljilo 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.  

 

Kandidatkinja MARIJANA FITZ, inženjerka geodezije, koja se nalazi na prvom mjestu 

rang-liste obaviještena je o izboru i pozvana 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.    

 

Sektor pomorske plovidbe, pravnih, međunarodnih poslova i EU 

Služba za pravne, međunarodne poslove, razvojne projekte i EU 

Odjel za međunarodne poslove, EU poslove i EU fondove 

 

6. stručni suradnik  (mjesto rada Zagreb)  – 1 izvršitelj/ica 

 

Na natječaj je pristiglo ukupno 104 prijave, a nakon provedenog selekcijskog postupka, 77 

kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja dobilo je poziv na pisanu provjeru 

znanja. Na provjeru znanja, sposobnosti i vještina, koje je provedeno 3. veljače 2017. godine 

u Zagrebu, odazvalo se ukupno 22 kandidata, od koji je 13 kandidata zadovoljilo 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.  

 

Kandidatkinja NEVENKA ŽIŽA, magistrica ekonomije, koja se nalazi na prvom mjestu 

rang-liste obaviještena je o izboru i pozvana 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.    

 

7. viši stručni referent  (mjesto rada Zagreb) – 1 izvršitelj/ica 

 

Na natječaj je pristiglo ukupno 83 prijave, a nakon provedenog selekcijskog postupka, 57 

kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja dobilo je poziv na pisanu provjeru 

znanja. Na provjeru znanja, sposobnosti i vještina, koje je provedeno 24. siječnja 2017. 

godine u Zagrebu, odazvalo se ukupno 34 kandidata, koji nisu zadovoljili na provedenom 

testiranju 

 



Sukladno članku 50b. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 

27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13,  38/13, 1/15, 138/15 i 

61/17) i članku 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u 

državnoj službi (Narodne novine, broj 74/10, 142/11 i 53/12), obustavljen je postupak prijama 

u državnu službu po raspisanom javnom natječaju za radno mjesto 7. viši stručni referent 

Upravu pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, budući da nije 

bilo kandidata koji su zadovoljili na provedenom testiranju. 

 

Sektor unutarnje plovidbe 

Služba za strategiju i razvojne programe 

 

8. stručni suradnik  (mjesto rada Zagreb) – 1 izvršitelj/ica 

 

Na natječaj je pristiglo ukupno 68 prijava, a nakon provedenog selekcijskog postupka, 48 

kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja dobilo je poziv na pisanu provjeru 

znanja. Na provjeru znanja, sposobnosti i vještina, koje je provedeno 3. veljače 2017. godine 

u Zagrebu, odazvalo se ukupno 20 kandidata, od koji je 8 kandidata zadovoljilo 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.  

 

Kandidatkinja JELENA ZOVAK, diplomirana politologinja, koja se nalazi na prvom mjestu 

rang-liste obaviještena je o izboru i pozvana 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. 

 

Lučka kapetanija Sisak 

Odjel za inspekcijske poslove 

 

9. inspektor (mjesto rada Sisak) – 1 izvršitelj/ica 

 

Na natječaj je pristiglo ukupno 16 prijava, a nakon provedenog selekcijskog postupka, 4 

kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja dobilo je poziv na pisanu provjeru 

znanja. Na provjeru znanja, sposobnosti i vještina, koje je provedeno 7. veljače 2017. godine 

u Zagrebu, odazvao se jedan 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 MATO BRNARDIĆ, magistar inženjer prometa, 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 imenovanom 

kandidatu. 

 

Lučka kapetanija Slavonski Brod 

Odjel za upravnopravne poslove  

10.  voditelj odjela (mjesto rada Slavonski Brod) – 1 izvršitelj/ica 

 

Na natječaj je pristiglo ukupno 12 prijava, a nakon provedenog selekcijskog postupka, 5 

kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja dobilo je poziv na pisanu provjeru 

znanja. Na provjeru znanja, sposobnosti i vještina, koje je provedeno 7. veljače 2017. godine 

u Zagrebu, odazvalo se ukupno 3 kandidata, od koji je 2 kandidata zadovoljilo 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 DOMAGOJ ŠPRAJC, diplomirani pravnik, koja 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 koje je dostavljeno svim kandidatima u natječajnom postupku. 

 

Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja 

11.  nautičar II. vrste (mjesto rada Slavonski Brod) – 1 izvršitelj/ica 

 

Na natječaj je pristiglo ukupno 14 prijava, a nakon provedenog selekcijskog postupka, 8 

kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja dobilo je poziv na pisanu provjeru 

znanja. Na provjeru znanja, sposobnosti i vještina, koje je provedeno 7. veljače 2017. godine 

u Zagrebu, odazvalo se ukupno 6 kandidata, od koji je 4 kandidata zadovoljilo 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 MARTIN DUŠAK, sveučilišni specijalist transportne logistike, 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 koje je dostavljeno svim kandidatima u natječajnom postupku. 

 

III.    UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE 

 

LUČKA KAPETANIJA PULA 

Odjel za inspekcijske poslove  

12.  viši kontrolor službe kontrole sigurnosti plovidbe stranih brodova (mjesto rada 

Pula)  – 1 izvršitelj/ica 

 

Na natječaj je pristiglo ukupno 2 prijave, 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 9. ožujka 2017. godine u 

Rijeci, odazvao se 1 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 IVICA LAZARIĆ, diplomirani inženjer pomorskoga 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, koje je dostavljeno izabranom kandidatu. 

 

LUČKA KAPETANIJA RIJEKA 

Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja  

13.  nautičar III. vrste (mjesto rada Rijeka) – 1 izvršitelj/ica 

 



Na natječaj je pristiglo ukupno 11 prijava, a nakon provedenog selekcijskog postupka, 6 

kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja dobilo je poziv na pisanu provjeru 

znanja. Na provjeru znanja, sposobnosti i vještina, koje je provedeno 9. ožujka 2017. godine u 

Rijeci, odazvalo se ukupno 3 kandidata, od koji je 2 kandidata zadovoljilo 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 ALEN ALEMPIJEVIĆ, maturant gimnazije, 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 koje je dostavljeno svim kandidatima u natječajnom postupku. 

 

LUČKA KAPETANIJA SENJ 

Ispostava Karlobag 

14.  kapetan Ispostave II. vrste (mjesto rada Karlobag)  – 1 izvršitelj/ica 

 

Na natječaj je pristiglo ukupno 3 prijave, a nakon provedenog selekcijskog postupka, 

utvrđeno je da 1 kandidat nije ispunjavao formalne uvjete natječaja, te 2 kandidata nije 

podnijelo urednu prijavu. 

 

Sukladno članku 50b. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 

27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13,  38/13, 1/15, 138/15 i 

61/17) i članku 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u 

državnoj službi, obustavljen je postupak prijama u državnu službu po raspisanom javnom 

natječaju za radno mjesto 14. kapetan ispostave II. vrste,  budući da nije bilo kandidata koji su 

ispunjavali formalne uvjete natječaja. 

 

LUČKA KAPETANIJA ZADAR 

Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja  

15.  nautičar III. vrste (mjesto rada Zadar)  – 2 izvršitelja/ice 

 

Na natječaj je pristiglo ukupno 14 prijava, a nakon provedenog selekcijskog postupka, 12 

kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja dobilo je poziv na pisanu provjeru 

znanja. Na provjeru znanja, sposobnosti i vještina, koje je provedeno 14. ožujka 2017. godine 



u Zadru, odazvalo se ukupno 6 kandidata, od koji je 5 kandidata zadovoljilo 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.  

 

Kandidati VEDRAN LOVRIN, pomorski nautičar, koja se nalazi na prvom mjestu rang-liste 

i JOSIP KARDUM, inženjer pomorskog prometa, koja se nalazi na drugom mjestu rang-liste 

obaviješteni su o izboru i pozvani da dostave uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za 

obavljanje poslova radnog mjesta, nakon čega su donesena Rješenja o prijmu u državnu 

službu koja su dostavljena svim kandidatima u natječajnom postupku. 

Odjel za inspekcijske poslove 

16.  kontrolor obilježavanja plovnih putova u pomorskoj i unutarnjoj plovidbi 

(inspektor) mjesto rada Zadar  – 1 izvršitelj/ica 

 

Na natječaj je pristiglo ukupno 4 prijave, 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 14. ožujka 2017. godine 

u Zadru, odazvao se jedan 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 TOMISLAV MAVRA, inženjer pomorskog prometa, 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 imenovanom 

kandidatu. 

 

LUČKA KAPETANIJA ŠIBENIK 

Odjel za inspekcijske poslove  

17.  kontrolor obilježavanja plovnih putova u pomorskoj i unutarnjoj plovidbi 

(inspektor) – mjesto rada Šibenik - 1 izvršitelj/ica 

 



Na natječaj je pristiglo ukupno 2 prijave, a nakon provedenog selekcijskog postupka, 

utvrđeno je da 1 kandidat nije ispunjavao formalne uvjete natječaja, te 1 kandidat nije podnio 

urednu prijavu. 

 

Sukladno članku 50b. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 

27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13,  38/13, 1/15, 138/15 i 

61/17) i članku 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u 

državnoj službi (Narodne novine, broj 74/10, 142/11 i 53/12), obustavljen je postupak prijama 

u državnu službu po raspisanom javnom natječaju za radno mjesto 17. kontrolor obilježavanja 

plovnih putova u pomorskoj i unutarnjoj plovidbi (inspektor),  budući da nije bilo kandidata 

koji su ispunjavali formalne uvjete natječaja. 

Ispostava Primošten 

18.  kapetan Ispostave III. vrste (mjesto rada Primošten) – 1 izvršitelj/ica 

 

Na natječaj je pristiglo ukupno 5 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 14. ožujka 2017. godine 

u Zadru, odazvalo se ukupno 2 kandidata, koji nisu zadovoljili na testiranju. 

 

Sukladno članku 50b. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 

27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13,  38/13, 1/15, 138/15 i 

61/17) i članku 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u 

državnoj službi, obustavljen je postupak prijama u državnu službu po raspisanom javnom 

natječaju za radno mjesto 18. kapetan ispostave III. vrste,  budući da nije bilo kandidata koji 

nisu zadovoljili na provedenom testiranju. 

Ispostava Murter 

19.  nautičar III. vrste (mjesto rada Murter)  – 1 izvršitelj/ica 

 

Na natječaj je pristiglo ukupno 3 prijave, 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 14. ožujka 2017. godine 

u Zadru, odazvalo se ukupno 2 kandidata, od koji je 1 kandidat 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 TONI PETKOVIĆ, pomorski nautičar, koja 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 koje je  

dostavljeno svim kandidatima u natječajnom postupku. 

 

LUČKA KAPETANIJA SPLIT 

Ispostava Trogir 

20.  stručni referent (mjesto rada Trogir)  – 1 izvršitelj/ica 

 

Na natječaj je pristiglo ukupno 32 prijave, a nakon provedenog selekcijskog postupka, 15 

kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja dobilo je poziv na pisanu provjeru 

znanja. Na provjeru znanja, sposobnosti i vještina, koje je provedeno 15. ožujka 2017. godine 

u Splitu, odazvalo se ukupno 9 kandidata, od koji je 6 kandidata zadovoljilo 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 VICKO BARIĆ, elektrotehničar, 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 koje je  

dostavljeno svim kandidatima u natječajnom postupku. 

 

Ispostava Supetar 

21.  kapetan Ispostave II. vrste (mjesto rada Supetar)  – 1 izvršitelj/ica 

 

Na natječaj je pristiglo ukupno 6 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 15. ožujka 2017. godine 

u Splitu, odazvao se 1 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 BRANKO BUSATTO, 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 koje je  dostavljeno izabranom kandidatu. 

LUČKA KAPETANIJA DUBROVNIK 

Ispostava Cavtat 

22.  nautičar III. vrste (mjesto rada Cavtat) – 1 izvršitelj/ica 

 

Na natječaj je pristiglo ukupno 3 prijave, a nakon provedenog selekcijskog postupka, 2 

kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja dobilo je poziv na pisanu provjeru 

znanja. Na provjeru znanja, sposobnosti i vještina, koje je provedeno 15. ožujka 2017. godine 

u Splitu, odazvao se 1 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 IVAN DUPER, brodostrojar, 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 koje je  

dostavljeno zabranom kandidatu. 

 

IV.   UPRAVA CESTOVNOG I ŽELJEZNIČKOG PROMETA I INFRASTRUKTURE 

Sektor za cestovnu i željezničku infrastrukturu 

Služba za planske dokumente i financije 

Odjel za planske dokumente i regulativu 

 

23.  stručni suradnik (mjesto rada Zagreb) – 1 izvršitelj/ica 

 

Na natječaj je pristiglo ukupno 90 prijava, a nakon provedenog selekcijskog postupka, 65 

kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja dobilo je poziv na pisanu provjeru 

znanja. Na provjeru znanja, sposobnosti i vještina, koje je provedeno 14. veljače 2017. godine 

u Zagrebu, odazvalo se ukupno 25 kandidata, od koji je 8 kandidata zadovoljilo 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 ŽIDOV, magistar prava, koji se nalazi na drugom mjestu rang-liste 

(kandidatkinja koja se nalazi na prvom mjestu rang-liste izabrana je za prijam na drugo radno 

mjesto) 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. 

 

Služba za razvoj i unaprjeđenje infrastrukture 

Odjel za željezničku infrastrukturu 

 

24.  viši stručni savjetnik (mjesto rada Zagreb) – 1 izvršitelj/ica 

 

Na natječaj je pristiglo ukupno 19 prijava, a nakon provedenog selekcijskog postupka, 10 

kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja dobilo je poziv na pisanu provjeru 

znanja. Na provjeru znanja, sposobnosti i vještina, koje je provedeno 14. veljače 2017. godine 

u Zagrebu, odazvalo se ukupno 4 kandidata, koji nisu zadovoljili na testiranju. 

 

Sukladno članku 50b. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 

27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13,  38/13, 1/15, 138/15 i 

61/17) i članku 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u 

državnoj službi (Narodne novine, broj 74/10, 142/11 i 53/12), obustavljen je postupak prijama 

u državnu službu po raspisanom javnom natječaju za radno mjesto 24. viši stručni savjetnik  

budući da nije bilo kandidata koji su zadovoljili na provedenom testiranju. 

 

V. UPRAVA ZRAČNOG PROMETA, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I 

POŠTE 

 

Sektor elektroničkih komunikacija i pošte 

Služba elektroničkih komunikacija 

Odjel za tehnologiju elektroničkih komunikacija 

 

25.  stručni savjetnik (mjesto rada Zagreb) – 1 izvršitelj/ica 

 

Na natječaj je pristiglo ukupno 12 prijava, a nakon provedenog selekcijskog postupka, 2 

kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja dobilo je poziv na pisanu provjeru 

znanja. Na provjeru znanja, sposobnosti i vještina, koje je provedeno 16. veljače 2017. godine 



u Zagrebu, odazvao se jedan kandidat,  koji je pozvan na razgovor s Komisijama (intervju). 

Kandidat koji se odazvao pozivu nije zadovoljio na provedenom intervjuu. 

 

Sukladno članku 50b. Zakona o državnim službenicima  (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 

27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13,  38/13, 1/15, 138/15 i 

61/17) i članku 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u 

državnoj službi (Narodne novine, broj 74/10, 142/11 i 53/12), obustavljen je postupak prijama 

u državnu službu po raspisanom javnom natječaju za radno mjesto 25. stručni savjetnik  

budući da kandidat nije zadovoljio na provedenom intervjuu. 

  

26.  stručni suradnik (mjesto rada Zagreb) – 1 izvršitelj/ica 

 

Na natječaj je pristiglo ukupno 32 prijave, a nakon provedenog selekcijskog postupka, 17 

kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja dobilo je poziv na pisanu provjeru 

znanja. Na provjeru znanja, sposobnosti i vještina, koje je provedeno 16. veljače 2017. godine 

u Zagrebu, odazvalo se ukupno 9 kandidata, od koji je 5 kandidata zadovoljilo 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.  

 

Kandidatkinja NATALIJA GODINIĆ, magistra inženjerka prometa (smjer informacijsko-

komunikacijski promet) obaviještena je o izboru i pozvana 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. 

 

Odjel pravnih i međunarodnih poslova 

27.  voditelj odjela (mjesto rada Zagreb) – 1 izvršitelj/ica   

 

Na natječaj je pristiglo ukupno 11 prijava, a nakon provedenog selekcijskog postupka, 7 

kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja dobilo je poziv na pisanu provjeru 

znanja. Na provjeru znanja, sposobnosti i vještina, koje je provedeno 16. veljače 2017. godine 

u Zagrebu, odazvao se jedan 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 EDO ARH, diplomirani pravnik, 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 izabranom kandidatu. 

 

28.  stručni suradnik (mjesto rada Zagreb) – 1 izvršitelj/ica 

 

Na natječaj je pristiglo ukupno 105 prijava, a nakon provedenog selekcijskog postupka, 80 

kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja dobilo je poziv na pisanu provjeru 

znanja. Na provjeru znanja, sposobnosti i vještina, koje je provedeno 16. veljače 2017. godine 

u Zagrebu, odazvalo se ukupno 20 kandidata, od koji je 16 kandidata zadovoljilo 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 FILIP MATIJAŠKO, magistar politologije, 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. 

 

Služba poštanskih usluga 

Odjel stručno-tehničkih i gospodarskih poslova 

 

29.  viši stručni savjetnik (mjesto rada Zagreb)  – 1 izvršitelj/ica 

 

Na natječaj je pristiglo ukupno 16 prijava, a nakon provedenog selekcijskog postupka, 6 

kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja dobilo je poziv na pisanu provjeru 

znanja. Na provjeru znanja, sposobnosti i vještina, koje je provedeno 16. veljače 2017. godine 

u Zagrebu, odazvalo se ukupno 3 kandidata, od koji je 1 kandidat 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 MIJO UJEVIĆ, diplomirani ekonomist, 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. 

 

VI.    UPRAVA PROMETNE INSPEKCIJE 

Sektor inspekcije sigurnosti cestovnog prometa 

Služba inspekcije cestovnog prijevoza 

Odjel inspekcije prijevoza putnika 

 

30.  viši inspektor cestovnog prometa (mjesto rada Pula) – 1 izvršitelj/ica 

 

 

Na natječaj je pristiglo ukupno 16 prijava, a nakon provedenog selekcijskog postupka, 4 

kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja dobilo je poziv na pisanu provjeru 

znanja. Na provjeru znanja, sposobnosti i vještina, koje je provedeno 8. veljače 2017. godine 

u Zagrebu, odazvao se 1 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 EDI BOŽIĆ, diplomirani inženjer pomorskog prometa, 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 izabranom 

kandidatu. 

 

VII.    UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE 

Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole 

Služba za financijsko upravljanje i kontrole 

 

31.  viši stručni referent (mjesto rada Zagreb) – 1 izvršitelj/ica   

 



Na natječaj je pristiglo ukupno 72 prijave, a nakon provedenog selekcijskog postupka, 51 

kandidat koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja dobilo je poziv na pisanu provjeru 

znanja. Na provjeru znanja, sposobnosti i vještina, koje je provedeno 17. veljače 2017. godine 

u Zagrebu, odazvalo se ukupno 11 kandidata, od koji je 10 kandidata zadovoljilo 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.  

 

Kandidatkinja ANNA-MARIJA JAKŠIĆ, sveučilišna prvostupnica ekonomije, obaviještena 

je o izboru i pozvana 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


