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Zagreb,   2. siječnja 2017. 

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, objavljuje 

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA 

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme koji je objavljen u „Narodnim 

novinama“ broj 123/16 od 30. prosinca 2016. godine 

 

a) U točkama natječaja pod rednim brojevima  22.  i  24.  u alineji »Stručni uvjeti za raspored 

na radno mjesto«, brišu se stavke: 

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

-  položen državni stručni ispit. 

 

Uz prijavu na natječaj za radna mjesta pod brojevima 22. i 24., kandidati/kinje su dužni 

priložiti elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog 

zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana. 

 

b) U točkama natječaja pod rednim brojevima  26.  i  27.  alineja »Stručni uvjeti za raspored 

na radno mjesto« mijenja se i glasi:  

- završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij rudarske 

struke 

-  najmanje jedna godina radnog iskustva u struci 

-  položen državni stručni ispit za rudarskog inspektora. 

 

c) Za radna mjesta za koja su uvjet završeni programi izobrazbe službenika koji rade na 

poslovima vezanim uz fondove Europske unije, na javni natječaj se mogu prijaviti i 

kandidati/kinje koji/e nisu završile programe izobrazbe vezane uz sredstva Europske unije, uz 

uvjet da potrebne programe završe u roku godine dana od rasporeda na radno mjesto, a za 

programe koji nisu u to vrijeme organizirani, kandidati su ih dužni završiti u roku tri godine 

od dana početka provedbe tih programa, u skladu s odredbom članka 3. Uredbe o dopunama 

Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi 

(Narodne novine, broj 22/2011). 



 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja za predmetna radna mjesta dostavljaju 

se u roku od 8 dana od objave ispravka natječaja u Narodnim novinama na adresu: 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s 

naznakom «Za javni natječaj». 

U ostalim dijelovima natječaj ostaje neizmijenjen. 

 

  

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i 

obrta  

 

 


