
 

SVEUČILIŠTE U SPLITU 

POMORSKI FAKULTET 

 

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama 

(„Narodne novine“ broj 128./17. i 47./18.), članka 23. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje 

(„Narodne novine“ broj 9./19.), članka 16. Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja na 

Sveučilištu u Splitu, te odluke dekana Fakulteta Klasa:029-06/23-04/0001; Ur.broj:2181-197-01-01-23-

0013) raspisuje  

 

NATJEČAJ 

 

1. za izbor jednog zaposlenika za radno mjesto II. vrste – viši laborant na Zavodu za nautiku, na 

neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu  

Pristupnici na natječaj, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 121/17, 98/19 i 151/22), 

moraju ispunjavati posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o ustroju fakulteta i radnih mjesta i to: 

imati završeni preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik), odnosno sveučilišni prvostupnik, 

stručni prvostupnik ili pristupnik (ranije VŠS) nautičkog ili nekog drugog smjera u kojem su obuhvaćeni 

najmanje sadržaji sukladno programu A-II/2 STCW Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti 

pomoraca (NN 130/13, 45/14, 124/15, 72/16, 69/18, 77/18 i 85/21.), poznavanje engleskog jezika i 

poznavanje rada na računalu.  

Pristupnici uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj trebaju priložiti životopis, presliku domovnice ili 

osobne iskaznice, presliku odgovarajuće svjedodžbe, dokaz o poznavanju engleskog jezika kao i  rada na 

računalu (preslika indeksa, svjedodžbe srednje škole, uvjerenja ili odgovarajuće potvrde). 

Uputa za pristupnike: 

Ako pristupnici na natječaj temeljem posebnih propisa ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja, dužni su u 

prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za 

ostvarivanje navedenog prava.  

Pristupnici na natječaj koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. 

Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 

121./17.) imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima i dužni su priložiti 

osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva 

hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o 

ravnopravnosti spolova . 

Pristupnici na natječaj su prijavom na natječaj izričito suglasni da Pomorski fakultet u Splitu kao voditelj 

zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe 

natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. 

Rok za podnošenje prijave za pristupnike na natječaj je osam dana od dana posljednje objave Natječaja. 

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji biti pozvani na  

naknadnu dopunu. 

Za pristupnike na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja Pomorski fakultet u Splitu zadržava 

pravo provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem 

testiranja i/ili intervjua.  

Također, Pomorski fakultet u Splitu zadržava pravo da pristupnike na natječaj uputi na psihološko testiranje. 

Pristupnici su obvezni pristupiti provjeri znanja i psihološkom testiranju, u protivnom će se smatrati da s 

odustali od prijave na natječaj.  

O provedbi provjere znanja, i intervjua pristupnici će biti obavješteni na mrežnim stranicama Fakulteta 

sukladno propisima. 

O rezultatima izbora pristupnici će biti obavješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru  

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


putem mrežne stranice Fakulteta, dok će pristupnici koji su se pozvali na pravo prednosti biti obavješteni  

sukladno odredbama Zakona. 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostavljaju se isključivo na adresu: Sveučilište u Splitu, 

Pomorski fakultet, Ruđera Boškovića 37, 21000 Split, s naznakom „Za natječaj“ (s obveznim navođenjem 

datuma objave  natječaja  i glasila u kojem je natječaj objavljen.) 

                                                                                           

                                                                                                                                  Sveučilište u Splitu                                                                            

                                                                                                                                  Pomorski fakultet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


