
 
 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 

 

KLASA: 112-01/19-01/00594 

URBROJ: 533-02-19-0002 

Zagreb,  9. listopada 2019. 
 

 

DODATNI PODACI 

vezani uz raspisani 
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja upravnih organizacija 

u sastavu Ministarstvu znanosti i obrazovanja 

 

 

UPRAVA ZA ZNANOST I TEHNOLOGIJU 

1. radno mjesto  – ravnatelj/ica Uprave za znanost i tehnologiju 
- 1 izvršitelj/ica, na razdoblje od 4 godine 

Opis poslova radnog mjesta: 

- rukovodi radom Uprave za znanost i tehnologiju 

- raspoređuje poslove te usklađuje i nadzire rad u Upravi 

- daje naloge i upute podređenim službenicima te predlaže njihov raspored 

- predlaže plan rada Uprave 

- izvješćuje nadležnog državnog tajnika i ministra o stanju izvršavanja poslova 

- supotpisuje nacrte akata iz djelokruga Uprave 

- neposredno obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Uprave 

- obavlja i druge poslove po nalogu i ovlaštenju ministra i državnog tajnika 

 

 

UPRAVA ZA VISOKO OBRZOVANJE 

2. radno mjesto  – ravnatelj/ica Uprave za visoko obrazovanje 
- 1 izvršitelj/ica, na razdoblje od 4 godine 

Opis poslova radnog mjesta: 

- rukovodi radom Uprave za visoko obrazovanje 

- raspoređuje poslove te usklađuje i nadzire rad u Upravi 

- daje naloge i upute podređenim službenicima te predlaže njihov raspored 

- predlaže plan rada Uprave 

- izvješćuje nadležnog državnog tajnika i ministra o stanju izvršavanja poslova 

- supotpisuje nacrte akata iz djelokruga Uprave 

- neposredno obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Uprave 

- obavlja i druge poslove po nalogu i ovlaštenju ministra i državnog tajnika 

 

 

UPRAVA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 

3. radno mjesto  – ravnatelj/ica Uprave za odgoj i obrazovanje 
- 1 izvršitelj/ica, na razdoblje od 4 godine 

Opis poslova radnog mjesta: 

- rukovodi radom Uprave za odgoj i obrazovanje 

- raspoređuje poslove te usklađuje i nadzire rad u Upravi 

- daje naloge i upute podređenim službenicima te predlaže njihov raspored 

- predlaže plan rada Uprave 

- izvješćuje nadležnog državnog tajnika i ministra o stanju izvršavanja poslova 



 
 

- supotpisuje nacrte akata iz djelokruga Uprave 

- neposredno obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Uprave 

- obavlja i druge poslove po nalogu i ovlaštenju ministra i državnog tajnika 

 

 

UPRAVA ZA POTPORU I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA 

4. radno mjesto  – ravnatelj/ica Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i 

obrazovanja 
-1 izvršitelj/ica, na razdoblje od 4 godine 

Opis poslova radnog mjesta: 

- rukovodi radom Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja 

- raspoređuje poslove te usklađuje i nadzire rad u Upravi 

- daje naloge i upute podređenim službenicima te predlaže njihov raspored 

- predlaže plan rada Uprave 

- izvješćuje nadležnog državnog tajnika i ministra o stanju izvršavanja poslova 

- supotpisuje nacrte akata iz djelokruga Uprave 

- neposredno obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Uprave 

- obavlja i druge poslove po nalogu i ovlaštenju ministra i državnog tajnika 

 

 

Podaci o plaći 

Plaću radnog mjesta ravnatelja koji upravlja upravnom organizacijom u sastavu ministarstva 

čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, a koji iznosi 3,700 i osnovice za 

izračun plaće (5.695,87 kuna), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.  

Plaća se utvrđuje na temelju odredbe članka 151.a Zakona o državnim službenicima (Narodne 

novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17 i 

70/19). 

 

Ravnatelja/icu koji/a upravlja radom upravne organizacije u sastavu Ministarstva znanosti i 

obrazovanja imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministrice znanosti i 

obrazovanja, na temelju javnog natječaja, na razdoblje od četiri godine. Javni natječaj za 

imenovanje provodi komisija koju imenuje ministrica znanosti i obrazovanja. Komisija za 

provedbu javnog natječaja utvrđuje koje su prijave na javni natječaj pravodobne i potpune i 

listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz javnog 

natječaja, te kandidate/kinje s te liste upućuje na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih 

stručnih znanja, sposobnosti i vještina te rezultata ostvarenih u dosadašnjem radu. Razgovor 

(intervju) s kandidatima/kinjama provodi ministrica znanosti i obrazovanja ili osoba koju ona 

za to ovlasti. Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) ministrica znanosti i 

obrazovanja će predložiti Vladi Republike Hrvatske kandidata/kinju za imenovanje. Za 

predloženog kandidata/kinju provest će se sigurnosna provjera sukladno posebnim propisima. 

 

Na temelju prijedloga ministrice znanosti i obrazovanja i rezultata sigurnosne provjere, Vlada 

Republike Hrvatske imenuje ravnatelja/icu koji/a upravlja radom upravne organizacije u 

sastavu Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

. 

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la razgovoru (intervjuu) više se ne smatra 

kandidatom/kinjom u postupku. 

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeno na web-stranici 

Ministarstva znanosti i obrazovanja, www.mzo.gov.hr, najmanje pet dana prije održavanja 

razgovora (intervjua). 


