HRVATSKI REGISTAR BRODOVA
21000 SPLIT, Marasovićeva 67

Temeljem odluke Upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova o raspisivanju
natječaja, a sukladno članku 15. Zakona o Hrvatskom registru brodova („Narodne
novine“ br. 81/96, 76/13, 62/20), te članku 43. Statuta Hrvatskog registra brodova
Upravno vijeće Hrvatskog registra brodova raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje
RAVNATELJA/ICE HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA

I.

Uvjeti:

1. završen diplomski sveučilišni studij odnosno završen dodiplomski četverogodišnji
sveučilišni studij brodograđevne, strojarske ili elektrotehničke struke, ili
završen sveučilišni studij za magistra inženjera pomorske nautike odnosno završen
dodiplomski četverogodišnji sveučilišni studij pomorskog prometa nautički smjer s
položenim ispitom za zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg,;
2. praktično iskustvo: 5 godina rukovođenja poslovima klasifikacije, projektiranja,
gradnje ili nadzora pomorskih brodova,
3. aktivno znanje engleskog jezika minimalne razine B2 prema Zjedničkom europskom
referentnom okviru za jezike (CEF – Common European Framework of Reference
for Languages),
4. dobro poznavanje međunarodnog i nacionalnog sustava utvrđivanja sposobnosti za
plovidbu i klasifikaciju brodova, dobro poznavanje i privrženost konceptu upravljanja
kvalitetom.
Pored navedenih uvjeta kandidat/kinja za ravnatelja/icu treba ponuditi:

II.

-

-

politiku i ciljeve HRB-a, te osnovne odrednice plana razvitka i rada u razdoblju
na koje se bira,

-

izjavu o nepostojanju posrednog ili neposrednog interesa u organizacijama
kojima HRB pruža usluge i/ili o neobavljanju poslova zbog kojih bi moglo doći do
sukoba interesa.

Prijava za javni natječaj treba sadržavati:

potpisanu prijavu koja sadrži ime i prezime kandidata/kinje, adresu prebivališta ili
boravišta, te podatke za kontakt: broj telefona i adresu elektroničke pošte;
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-

životopis;

-

dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma) – u izvorniku ili ovjerena
preslika;

-

dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima klasifikacije, projektiranja,
gradnje ili nadzora pomorskih brodova (ugovor o radu ili potvrda poslodavca o
poslovima koje je zaposlenik obavljao) - u izvorniku ili ovjerena preslika;

-

dokaz o radnom stažu (elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim
u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) u izvorniku ili
ovjerena preslika;

-

dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika (potvrda razine B2 prema Zajedničkom
europskom referentnom okviru za jezike izdana od ovlaštene škole stranih jezika) - u
izvorniku ili ovjerena preslika;

-

uvjerenje o završenom tečaju za auditora u sustavu upravljanja kvalitetom;

-

uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi ili nije pokrenut istražni ili kazneni
postupak, ne starije od 3 mjeseca - u izvorniku ili ovjerena preslika;

-

dokaz o državljanstvu (domovnica, putovnica ili osobna iskaznica) - u izvorniku ili
ovjerena preslika;

-

politiku i ciljeve, te osnovne odrednice plana razvitka i rada HRB-a, za razdoblje od 4
godine;

-

izjavu o nepostojanju sukoba interesa.

III. Kandidat/kinja koji se poziva na pravo pri zapošljavanju dostavlja dokumentaciju
sukladno posebnim propisima i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod
jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju
sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima
njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o
ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva
hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
IV. Prijave kandidata/kinja dostavljaju se u papirnatoj verziji, a politika i ciljevi, te osnovne
odrednice plana razvitka i rada HRB-a za razdoblje od 4 godine i u elektroničkom obliku
(npr. na USB-u ili CD-u) na adresu HRB-a u zatvorenoj omotnici s naznakom „za javni
natječaj izbor ravnatelja/ice – ne otvarati“.
V. Nepotpisane, nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave dostavljene
elektroničkom poštom, telefaksom ili na drugi način koji nije određen odredbama glave
X. ovog javnog natječaja, smatrat će se nevaljanim i neće se razmatrati.
Osobe koje podnesu nevaljane prijave ili osobe koje ne udovoljavaju uvjetima ovoga
javnog natječaja, neće se smatrati kandidatima prijavljenima na javni natječaj.
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VI. Ravnatelj/ica Hrvatskog registra brodova imenuje se na mandatno razdoblje u trajanju
od 4 godine. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Po isteku mandata ista
osoba može, na temelju javnog natječaja, ponovno biti imenovana za ravnatelja/icu.
VII. Upravno vijeće Hrvatskog registra brodova pozvat će sve prijavljene kandidate/kinje
koji ispunjavanju formalne uvjete javnog natječaja za izbor i imenovanje za
ravnatelja/icu, da pristupe razgovoru (intervjuu) o prijedlogu koncepcijskog rješenja
programa rada i razvoja Hrvatskog registra brodova, uključujući politiku i ciljeve, kojeg
je kandidat/kinja priložio/la uz natječajnu dokumentaciju, prilikom čega će se obaviti
testiranje poznavanja stručnog engleskog jezika.
VIII. Poziv iz točke VII. uputit će se poštom svakom prijavljenom kandidatu/kinji koji
udovoljava formalnim uvjetima javnog natječaja. Za kandidata/kinju koji ne pristupi
provjeri (intervjuu) smatrat će se da je povukao/la svoju prijavu na javni natječaj.
IX. Svi kandidati/kinje biti će izviješteni o rezultatu natječaja najkasnije u roku od 45 dana
od dana isteka roka za podnošenje prijava.
X. Prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog registra brodova s
priloženim dokazima o udovoljavanju uvjetima, kako su utvrđeni glavom II. ovog javnog
natječaja, podnosi se u zatvorenoj omotnici, u roku od 15 dana računajući od dana
objave ovog javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Hrvatski registar
brodova, Upravnom vijeću (Prijava na javni natječaj za izbor i imenovanje
ravnatelja/ice– ne otvaraj!), Marasovićeva 67, 21000 Split.
XI. Financijska izvješća koja su dio Revizorskih izvješća za period 2016-2019., kao i
Politika i Ciljevi kvalitete dostupni su na: www.crs.hr/hr-hr/odgovornost.aspx
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