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 Na temelju članka 45. stavak 1. i članka 151. stavak 3. Zakona o državnim 
službenicima (Narodne novine, 92/05, 107/07 i 27/08), te članka 2., 4. i 22.a Uredbe o 
raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, 
8/06, 8/07 i 13/08, ), ministar turizma raspisuje 
 

JAVNI NATJEČAJ 
 
za imenovanje rukovodećega državnog službenika na radno mjesto u Ministarstvu turizma  
 
 
UPRAVA ZA TURISTIČKU INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU  
TURISTIČKE RESURSNE OSNOVE 
 
- ravnatelj/ica Uprave - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme 
 
Stručni uvjeti: 

- sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički stručni studij društvene, 
prirodne, tehničke ili humanističke struke 

- položen državni stručni ispit 
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela 
- znanje engleskog jezika 
-      poznavanje rada na osobnom računalu 

 
 
Opći uvjeti za imenovanje na radna mjesta određeni su člankom 48. Zakona o državnim 
službenicima (Narodne novine, 92/05, 107/07 i 27/08). 
Državni službenici primaju se u državnu službu uz obvezni probni rad od šest (6) mjeseci. 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. 
Zakona o državnim službenicima. 
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga dužni 
položiti u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada. 



Ravnatelja imenuje Vlada Republike Hrvatske na temelju javnog natječaja. Javni natječaj za 
imenovanje ravnatelja u ministarstvu provodi komisija koju imenuje ministar. 
Komisija za provedbu javnog natječaja utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju formalne 
uvjete iz natječaja, te ih poziva na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stečenih 
znanja, sposobnosti, vještina te dosadašnjih rezultata u radu. 
Razgovor (intervju) s kandidatima provodi ministar ili osoba koju on za to ovlasti. 
Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) ministar će predložiti Vladi Republike 
Hrvatske kandidata za imenovanje. Za predloženog kandidata provest će se sigurnosna 
provjera sukladno posebnim propisima. 
Opis poslova za radno mjesto koja se popunjavaju ovim javnim natječajem nalazi se na web-
stranici Ministarstva www.mint.hr. 
Mjesto i vrijeme održavanja razgovora (intervjua) biti će objavljeno na web-stranici 
www.mint.hr i na oglasnoj ploči Ministarstva najmanje osam (8) dana prije održavanja. 
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao prijavu na javni 
natječaj. 
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: 

- životopis 
- presliku radne knjižice – dokaz o radnom stažu 
- presliku diplome 
- presliku domovnice 
- presliku isprave o položenom državnom stručnom ispitu (za kandidate koji imaju 

položen državni stručni ispit) 
- podatke o ispunjavanju uvjeta istaknutih rezultata u području od značaja za rad 

državnog tijela. 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj 
pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim 
uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, 
kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo 
spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen. 
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola. 
Javni natječaj biti će objavljen na web-stranici Ministarstva turizma (www.mint.hr), web-
stranici Središnjeg državnog ureda za upravu (www.uprava.hr) i Narodnih novina 
(www.nn.hr).  
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od 
dana objave u Narodnim novinama na adresu: Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, Zagreb, s 
naznakom: »Javni natječaj za imenovanje rukovodećih državnih službenika». 
Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.  
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku. 
 
 
        
          M I N I S T A R 
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