
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 112-01/19-01/10 

URBROJ: 376-01-19-2 

Osijek,  31. listopada 2019.  

 

Na temelju članka 13. stavka 1. točke 9. Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih 

uprava unutarnjih voda („Narodne novine“ br.  100/08, 76/12, 31/16), članka 24. Temeljnog 

kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ br. 

24/17),  Pravilnika o  organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (Klasa: 011-01/19-01/01, 

Urbroj: 376-01-19-1 od 07. 05. 2019. godine) Ravnatelj Lučke uprave Osijek raspisuje  

 

JAVNI  NATJEČAJ 

 
za izbor višeg savjetnika – specijalista za pravne  poslove  -  1 izvršitelj/ica, na neodređeno 

vrijeme 

 

I. Uvjeti: 

- završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski     

sveučilišni studij, magistar/magistra prava (VSS), 

- položen pravosudni ispit 

- najmanje 5  godina radnog iskustva,  

- poznavanje engleskog ili njemačkog jezika, razine A2, 

- znanje  rada na računalu: rad u Windows okruženju, upotreba paketa Microsoft    

Office, snalaženje na Internetu. 

 

Pod radnim iskustvom smatra se vrijeme koje je kandidat proveo obavljajući poslove 

propisane stručne spreme. Na mrežnoj stranici Javne ustanove Lučke uprave Osijek 

www.port-osijek.hr naveden je opis poslova radnog mjesta viši savjetnik-specijalist za pravne 

poslove.  

 

II. Službenik/ca se prima u službu  uz obvezan probni rad od 6 (šest) mjeseci. 

      

III. Uz prijavu kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju: 

- životopis, 
- presliku važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, odnosno domovnice, 

- presliku javne isprave o traženoj struci i stupnju stručne spreme,  

- presliku svjedodžbe ili uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu 

- elektronički zapis ili presliku potvrde o podacima evidentiranim u bazi podataka 

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,  

- dokaz o traženom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (npr. presliku potvrde 

ranijeg poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, presliku ugovora o radu, 

rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na poslovima tražene 

struke i stupnja stručne spreme),  
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- presliku uvjerenja nadležnog suda prema mjestu prebivališta podnositelja prijave da se 

protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak-uvjerenje o nekažnjavanju 

(uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci). 

- dokaz o poznavanju stranog jezika minimalno razine A2 sukladno Zajedničkom 

referentnom okviru (potvrda o završenom stupnju ili obavljenom testiranju kod 

ovlaštene škole/centra za strane jezike/ustanove).  

- dokaz o znanju rada na računalu (potvrda ovlaštene škole ili izjava vlastoručno 

potpisana).  

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova pod jednakim uvjetima.  

Isprave se prilažu u preslici koju nije potrebno ovjeravati, uz obvezu predočenja izvornika 

preslikanih dokumenata  na zahtjev Ju Lučke uprave Osijek.  

 

Pristupnici na natječaj koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom 

zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuju 

status na temelju kojeg ostvaruju prednost, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu 

u vrijeme trajanja ovog natječaja, kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojega je 

vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod ranijeg poslodavca. Prednost u odnosu na 

ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu 

Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava 

prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.  

 

Prijavom na natječaj, kandidati daju privolu da se njegovi osobni podaci sadržani u 

natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s 

propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog 

parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih 

podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ 

(Opća uredba o zaštiti podataka). Obrazac privole objavljen je na mrežnoj stranici Ju Lučke 

uprave Osijek www.port-osijek.hr.    

 

IV. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja  podnese 

pravovremenu i potpunu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.  

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

 

V. Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja proći će selekcijski postupak koji 

će obuhvaćati pisano testiranje i razgovor o čemu će biti obaviješteni putem e – maila. Pravni 

i ostali izvori iz kojih će se obaviti testiranje bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ju 

Lučke uprave Osijek www.port-osijek.hr.  Ako se kandidat koji zadovoljava uvjete natječaja 

ne odazove selekcijskom postupku smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.  

 

VI. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se na adresu: JU Lučka 

uprava Osijek, Šetalište kardinala Franje Šepera 6, 31000 Osijek, s naznakom „Za natječaj“. 
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama, a rok za 

obavještavanje kandidata o rezultatima natječaja je 30 (trideset) dana od isteka roka za 

podnošenje prijava putem mrežne stranice Ju Lučke uprave Osijek www.port-osijek.hr.  

 

VII. Lučka uprava Osijek pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati niti 

jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez bilo kakve odgovornosti prema 

kandidatima.  
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