
Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo 

vanjskih i europskih poslova po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, br. 

133/2014 od 14. studenog 2014.g. 

 

U skladu s pozitivnim propisima, a obzirom na izrazito veliki broj prijavljenih kandidata, 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova koristi mogućnost sudionike javnog natječaja 

obavijestiti o rezultatima istog.  

 

Javni natječaj za prijam u drţavnu sluţbu u Ministarstvo vanjskih i europskih poslova za 13 

radnih mjesta i 15 izvršitelja (od toga 11 mjesta za VSS i 4 mjesta za SSS) objavljen je u 

Narodnim novinama, br. 133/2014 od 14. studenog 2014. 

 

Na natječaj je pristiglo ukupno 988 prijava od 308 kandidata, a nakon provedenog 

selekcijskog postupka, 111 kandidata koji su zadovoljili uvjete natječaja dobilo je poziv na 

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

siječnja 2015., odazvalo se ukupno 82 kandidata, a 23 kandidata su pozvana na razgovor s 

Komisijama (intervju). 

 

Nakon provedenog intervjua Komisija Ministarstva vanjskih i europskih poslova je prema 

ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina, kao i bodova 

ostvarenih na temelju intervjuu s članovima Komisija, utvrdila rang-listu od ukupno 12 

kandidata, te istu kao prijedlog za prijam u radni odnos dostavila čelniku tijela.  

 

Kandidati s rang-liste pisanim putem su obaviješteni o izboru i pozvani da dostave uvjerenje o 

zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja rješenja o 

prijemu izabranih kandidata u drţavnu sluţbu Ministarstvo vanjskih i europskih poslova će 

provesti postupak provjere da li izabrani kandidati ispunjavaju posebne uvjete iz članka 27. 

Pravilnika o unutarnjem redu. 

 

Natječaji za sljedeća radna mjesta će se ponoviti iz razloga što niti jedan kandidat nije 

zadovoljio na provjeri znanja, sposobnosti i vještina, te na razgovoru s komisijom (intervju).  

 

UPRAVA ZA EUROPSKO PRAVO, MEĐUNARODNO PRAVO I KONZULARNE 

POSLOVE 

SEKTO ZA MEĐUNARODNO PRAVO 

SLUŢBA ZA MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO I MEĐUNARODNO PRAVNA 

PITANJA EU  

8. viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj  

 

GLAVNO TAJNIŠTVO  

SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE  

SLUŢBA ZA RADNO-PRAVNA PITANJA  

10. stručni referent – 1 izvršitelj  

 

SAMOSTALNI SEKTOR ZA TRGOVINSKU POLITIKU I GOSPODARSKU 

MULTILATERALU 

SLUŢBA ZA DOZVOLE 

12.viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj 


