
 
 

 10000 Zagreb, Mihanovićeva 12 

         
Objavljuje dana 11. svibnja 2022. godine 

 

N  A  T  J  E Č  A  J  

  

za zapošljavanje radnika na neodređeno vrijeme    

 

 

SEKTOR ZA PROMET 

 

Područna radna jedinica prometa Sjever 

 

1. Prometnik vlakova – 2 izvršitelja 

mjesto rada: Područna radna jedinica prometa Sjever 

 

Uvjeti:  

• SSS, prometna struka 

• 4 mjeseca radnog iskustva 

• uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova na radnom mjestu Prometnik vlakova 

 

Napomene:  

Odabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu bit će upućen na prethodni zdravstveni pregled (Uredba 

EU 2019/773). 

 

SSS prometne struke odnosi se na IV. stupanj tehničar za željeznički promet 

 

2. Skretničar – 1 izvršitelj 

mjesto rada: Područna radna jedinica prometa Sjever 

 

Uvjeti:  

• NSS/SSS, prometna struka 

• 1 mjesec radnog iskustva 

• uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova na radnom mjestu Skretničar 

 

Napomene:  

Na natječaj se mogu javiti i oni kandidati koji su položili stručni ispit za obavljanje poslova na sljedećim 

radnim mjestima: Prometnik vlakova ili Vlakovođa ili Nadzorni skretničar ili Skretničar ili Rukovatelj 

manevrom ili Odjavničar ili Manevrist prije 9. studenog 2017. godine.  

 

Na natječaj se mogu javiti i kandidati koji nisu položili stručni ispit, a imaju evidentirani staž više od 6 mjeseci 

na razini NSS/SSS prometne struke, pod uvjetom da nakon rada pod nadzorom polože stručni ispit u roku 

koji odredi poslodavac. 

 

Odabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu bit će upućen na prethodni zdravstveni pregled (Uredba 

EU 2019/773). 

 

 

Područna radna jedinica prometa Zapad 

 

1. Skretničar – 2 izvršitelja 

mjesto rada: Područna radna jedinica prometa Zapad 

 

Uvjeti:  

• NSS/SSS, prometna struka 

• 1 mjesec radnog iskustva 

• uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova na radnom mjestu Skretničar 

 



 
 

Napomene:  

Na natječaj se mogu javiti i oni kandidati koji su položili stručni ispit za obavljanje poslova na sljedećim 

radnim mjestima: Prometnik vlakova ili Vlakovođa ili Nadzorni skretničar ili Skretničar ili Rukovatelj 

manevrom ili Odjavničar ili Manevrist prije 9. studenog 2017. godine.  

 

Na natječaj se mogu javiti i kandidati koji nisu položili stručni ispit, a imaju evidentirani staž više od 6 mjeseci 

na razini NSS/SSS prometne struke, pod uvjetom da nakon rada pod nadzorom polože stručni ispit u roku 

koji odredi poslodavac. 

 

Odabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu bit će upućen na prethodni zdravstveni pregled (Uredba 

EU 2019/773). 

 

 

SEKTOR ZA ODRŽAVANJE 

 

Odsjek za upravljanje održavanjem pružnog gornjeg ustroja  

 

1. Glavni inženjer za plan, organizaciju i nadzor pružnih radova – 2 izvršitelja 

mjesto rada: Zagreb 

 

Uvjeti:  

• VSS, građevinska struka 

• 1 godina radnog iskustva 

• stručni ispit za ovlaštenog inženjera za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva ili 

željeznički stručni ispit 

 

Napomena:  

Prijave mogu podnijeti i oni kandidati koji nemaju položen niti stručni ispit ovlaštenog inženjera za obavljanje 

poslova prostornog uređenja i graditeljstva niti željeznički stručni ispit te ukoliko budu odabrani željeznički 

stručni ispit biti će obvezni položiti u propisanom roku. 

 

Odsjek za upravljanje održavanjem pružnih građevina 

 

1. Glavni inženjer za geotehničke i hidrotehničke pružne građevine – 1 izvršitelj 

mjesto rada: Zagreb 

 

Uvjeti:  

• VSS, građevinska struka 

• 1 godina radnog iskustva 

• stručni ispit za ovlaštenog inženjera za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva ili 

željeznički stručni ispit 

 

Napomena:  

Prijave mogu podnijeti i oni kandidati koji nemaju položen niti stručni ispit ovlaštenog inženjera za obavljanje 

poslova prostornog uređenja i graditeljstva niti željeznički stručni ispit te ukoliko budu odabrani željeznički 

stručni ispit biti će obvezni položiti u propisanom roku. 

 

Područna radna jedinica za održavanje SS i TK sustava, EEP i KM Centar 

 

1. Tehničar specijalist KM – 1 izvršitelj 

mjesto rada: Zagreb 

 

Uvjeti:  

• SSS, elektrotehnička struka 

• 3 mjeseca radnog iskustva 

• uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova na održavanju kontaktne mreže 

• položen stručni ispit za uklopničara u energetskom sustavu ili uklopničara u industriji 

• vozačka dozvola B kategorije 

 



 
 

Napomene: odabrani kandidati prije sklapanja ugovora o radu bit će upućeni na prethodni zdravstveni 

pregled (Uredba EU 2019/773, Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada). 

 

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji nemaju položen stručni ispit za uklopničara u energetskom 

sustavu ili uklopničara u industriji te ukoliko budu odabrani isti će biti obvezni položiti do 01.04.2024. godine. 

 

2. Strojovođa kategorije A – 1 izvršitelj 

mjesto rada: Zagreb 

 

Uvjeti:  

• SSS, elektrotehnička/strojarska/tehnička struka 

• 4 mjeseca radnog iskustva 

• dozvola za strojovođu (Pravilnik o ovlaštenju strojovođa) 

• dopunska potvrda za strojovođu kategorije A izdana od ovlaštenog Centra za osposobljavanje 

strojovođa kategorije A ili uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdano do 29.10.2013. 

 

Napomena: odabrani kandidati prije sklapanja ugovora o radu bit će upućeni na prethodni zdravstveni 

pregled (Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada i Pravilnik o ovlaštenju strojovođa). 

 

 
Područna radna jedinica za održavanje SS i TK sustava, EEP i KM Jug 

 

1. Elektrotehničar – 2 izvršitelja 

mjesto rada: Perković – 1,  Knin – 1 

 

Uvjeti:  

• SSS, elektrotehnička struka 

• 6 mjeseci radnog iskustva 

• vozačka dozvola B kategorije 

 

Napomene:  

 

*SSS elektrotehničke struke odnosi se na SSS IV. stupanj elektrotehničke struke  

 

Odabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu bit će upućen na prethodni zdravstveni pregled (Uredba 

EU 2019/773, Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada). 

 

Područna radna jedinica za održavanje građevinskog infrastrukturnog podsustava Sjever 

 

1. Tehničar specijalist za održavanje pruge i skretnica – 1 izvršitelj 

mjesto rada: Koprivnica 

 

Uvjeti:  

• SSS, metalska/tehnička struka 

• 6 mjeseci radnog iskustva 

• vozačka dozvola B kategorije 

 

Napomena: odabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu bit će upućen na prethodni zdravstveni pregled 

(Pravilnik s posebnim uvjetima rada) 

 

 

Područna radna jedinica za održavanje SS i TK sustava, EEP i KM Sjever 

 

1. Elektrotehničar – 2 izvršitelja 

mjesto rada: Varaždin – 1,  Koprivnica – 1 

 

Uvjeti:  

• SSS, elektrotehnička struka 

• 6 mjeseci radnog iskustva 

• vozačka dozvola B kategorije 



 
 
 

 

Napomene:  

 

*SSS elektrotehničke struke odnosi se na SSS IV. stupanj elektrotehničke struke  

 

Odabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu bit će upućen na prethodni zdravstveni pregled (Uredba 

EU 2019/773, Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada). 

 

Područna radna jedinica za održavanje građevinskog infrastrukturnog podsustava Zapad  

 

1. Tehničar specijalist za održavanje pruge i skretnica – 2 izvršitelja 

mjesto rada: Rijeka – 1, Ogulin -1 

 

Uvjeti:  

• SSS, metalska/tehnička struka 

• 6 mjeseci radnog iskustva 

• vozačka dozvola B kategorije 

 

Napomena: odabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu bit će upućen na prethodni zdravstveni pregled 

(Pravilnik s posebnim uvjetima rada) 

 

Područna radna jedinica za održavanje SS i TK sustava, EEP i KM Zapad 

 

1. Elektrotehničar – 1 izvršitelj 

mjesto rada: Rijeka 

 

Uvjeti:  

• SSS, elektrotehnička struka 

• 6 mjeseci radnog iskustva 

• vozačka dozvola B kategorije 

 

Napomene:  

 

*SSS elektrotehničke struke odnosi se na SSS IV. stupanj elektrotehničke struke  

 

Odabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu bit će upućen na prethodni zdravstveni pregled (Uredba 

EU 2019/773, Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada). 

 

 

SEKTOR ZA RAZVOJ, PRIPREMU I PROVEDBU INVESTICIJA I EU FODOVA 

 

1. Poslovni konzultant za osiguranje kvalitete dokumentacije nabave i ugovaranja za projekte koje 

financira EU - 1 izvršitelj 

mjesto rada: Zagreb 

 

Uvjeti:  

• VSS, tehnička/društvena struka 

• 3 godine radnog iskustva 

• engleski jezik 

• certifikat iz javne nabave 

 

Napomena: Prijave mogu podnijeti i oni kandidati koji nemaju certifikat iz javne nabave te ukoliko budu odabrani isti će 

biti obvezni položiti u roku od 6 mjeseci od dana sklapanja ugovora o radu. 

 

2. Samostalni referent za kontrolu i praćenje  računa i ugovora- 1 izvršitelj 

mjesto rada: Zagreb 

 

Uvjeti:  

• VŠS/SSS, ekonomska/tehnička/društvena struka 



 
 

• 2 godine radnog iskustva 

 

 

3. Glavni referent za investicijsko planiranje - 1 izvršitelj 

mjesto rada: Zagreb 

Uvjeti:  

• VSS, tehnička/prometna/ekonomska struka 

• 3 godine radnog iskustva 

• strani jezik 

 

4. Glavni inženjer za interoperabilnost elektroenergetskog infrastrukturnog podsustava - 1 izvršitelj 

mjesto rada: Zagreb 

 

Uvjeti:  

• VSS, elektrotehnička struka 

• 3 godine radnog iskustva 

• strani jezik 

• stručni ispit u strukovnom području elektrotehnike za obavljanje poslova sudionika u gradnji ili 

željeznički stručni ispit 

 

Napomena: 

 

Prijave mogu podnijeti i oni kandidati koji nemaju položen niti stručni ispit u strukovnom području elektrotehnike 

za obavljanje poslova sudionika u gradnji niti željeznički stručni ispit te ukoliko budu odabrani željeznički stručni 

ispit biti će obvezni položiti u propisanom roku. 

 

5. Glavni inženjer za interoperabilnost prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog 

infrastrukturnog podsustava - 1 izvršitelj 

mjesto rada: Zagreb 

 

Uvjeti:  

• VSS, elektrotehnička struka 

• 3 godine radnog iskustva 

• strani jezik 

• stručni ispit u strukovnom području elektrotehnike za obavljanje poslova sudionika u gradnji ili 

željeznički stručni ispit 

 

Napomena: 

 

Prijave mogu podnijeti i oni kandidati koji nemaju položen niti stručni ispit u strukovnom području elektrotehnike 

za obavljanje poslova sudionika u gradnji niti željeznički stručni ispit te ukoliko budu odabrani željeznički stručni 

ispit biti će obvezni položiti u propisanom roku. 

 

 

SEKTOR FINANCIJA, RAČUNOVODSTVA I KONTROLINGA 

 

1. Glavni referent za kontiranje i glavnu knjigu – 1 izvršitelj 

mjesto rada: Zagreb 

 

Uvjeti:  

• VSS, ekonomska/društvena/tehnička struka 

• 1 godina radnog iskustva 

 

2. Glavni referent za kontroling i računovodstvo – 1 izvršitelj 

mjesto rada: Koprivnica 

 

Uvjeti:  

• VSS, ekonomska struka 

• 1 godina radnog iskustva 

 



 
 

 
 
SEKTOR NABAVE 

 

1. Samostalni referent za administrativne poslove nabave – 1 izvršitelj 

mjesto rada: Zagreb 

 

Uvjeti:  

• SSS, ekonomska/tehnička/društvena struka 

• 1 godina radnog iskustva 

 

2. Voditelj skladišta Zagreb – 2 izvršitelja 

mjesto rada: Zagreb 

 

Uvjeti:  

• SSS, ekonomska/tehnička/društvena struka 

• 1 godina radnog iskustva 

 

3. Voditelj skladišta Zaprešić – 1 izvršitelj 

mjesto rada: Zaprešić 

 

Uvjeti:  

• SSS, ekonomska/tehnička/društvena struka 

• 1 godina radnog iskustva 

 

4. Specijalist javne nabave za uvoz-izvoz – 1 izvršitelj 

mjesto rada: Zagreb 

 

Uvjeti:  

• VSS, ekonomska/tehnička/društvena struka 

• 1 godina radnog iskustva 

• certifikat iz javne nabave 

 

Napomena: Prijave mogu podnijeti i oni kandidati koji nemaju certifikat iz javne nabave te ukoliko budu odabrani isti će 

biti obvezni položiti u roku od 6 mjeseci od dana sklapanja ugovora o radu. 

 

 

SEKTOR NEKRETNINA 
 

1. Glavni inženjer za geodeziju – 1 izvršitelj 

mjesto rada: Zagreb 

 

Uvjeti:  

• VSS, geodetska struka 

• 1 godina radnog iskustva 

 

2. Glavni inženjer za baze podataka – 1 izvršitelj 

mjesto rada: Zagreb 

 

Uvjeti:  

• VSS, tehnička struka 

• 1 godina radnog iskustva 

 

 

SEKTOR ZA PODRŠKU UPRAVI I KOMUNIKACIJE  

 

1. Konzultant Uprave za strateško investicijske projekte - 1 izvršitelj 

mjesto rada: Zagreb 

 



 
 

Uvjeti:  

• VSS, građevinska/elektrotehnička/strojarska/prometna struka 

• 5 godina radnog iskustva 

• engleski jezik 

• radno iskustvo u vođenju velikih investicijskih projekata 

 

2. Kustos – 1 izvršitelj 

mjesto rada: Zagreb 

 

Uvjeti:  

• VSS, društvena/tehnička struka 

• 3 godine radnog iskustva 

• strani jezik 

• stručni ispit za kustosa 

 

 

SEKTOR PRAVNIH POSLOVA 

 

1. Glavni referent za zastupanje – 1 izvršitelj 

mjesto rada: Zagreb 

 

Uvjeti:  

• VSS, pravna struka 

• 3 godine radnog iskustva 

• pravosudni ispit 

 

 

SEKTOR ZA KORPORATIVNU SIGURNOST 

 

1. Voditelj Odsjeka analitike – 1 izvršitelj 

mjesto rada: Zagreb 

 

Uvjeti:  

• VSS/VŠS, društvena/tehnička struka 

• 5 godina radnog iskustva 

 

 

2. Voditelj Odjela sigurnosti– 1 izvršitelj 

mjesto rada: Zagreb 

 

Uvjeti:  

• VSS, društvena/tehnička struka 

• 5 godina radnog iskustva 

• strani jezik 

 

 

3. Voditelj Odsjeka za informacijsku sigurnost– 1 izvršitelj 

mjesto rada: Zagreb 

 

Uvjeti:  

• VSS/VŠS, društvena/tehnička/informatička/matematička struka 

• 5 godina radnog iskustva 

• engleski jezik 

 

4. Voditelj Odjela zaštite– 1 izvršitelj 

mjesto rada: Zagreb 

 

Uvjeti:  

• VSS, društvena/tehnička struka 



 
 

• 5 godina radnog iskustva 

• strani jezik 

 

5. Glavni inženjer - stručnjak ZNR – 1 izvršitelj 

mjesto rada: Zagreb 

Uvjeti:  

• VSS/VŠS, društvena/tehnička struka 

• 1 godina radnog iskustva 

• stručni ispit iz zaštite na radu 

• andragoška osposobljenost 

 

6. Vatrogasac– 4 izvršitelja 

mjesto rada: Split 

 

Uvjeti:  

• SSS, tehnička/društvena struka 

• 1 godina radnog iskustva 

• stručni ispit za vatrogasca 

 

Odabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu bit će upućen na zdravstveni pregled za vatrogasca. 

 

 

NA RADNA MJESTA IZ OVOG NATJEČAJA ODNOSI SE SLJEDEĆE: 

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.  

 

Radni odnos radnika zasniva se na neodređeno vrijeme s probnim radom od 6 mjeseci.  

 

Nepotpune i nepravovremene molbe se neće razmatrati.  

 

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.  

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici HŽ Infrastrukture d.o.o. 

 

Između prijavljenih kandidata provest će se selekcijski odabir prema uvjetima radnog mjesta, selekcijski 

intervju uz mogućnost dodatnog testiranja (npr. strani jezik, psihologijsko testiranje i dr.) 

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, 

odnosno uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnim zakonima.  

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim 

braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21) uz 

prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju 

prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i 

članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja 

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

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člancima 47. i 48. Zakona o civilnim 

stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza 

o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 

49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih 

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

 

 

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti:  

• zamolbu i životopis  

• domovnicu - preslika 

• dokaz o stručnoj spremi i struci - preslika svjedodžbe/diplome 

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


 
 

• dokaz o radnom iskustvu - preslike ugovora o radu za sva radna mjesta na kojima je kandidat radio s 
opisom poslova radnih mjesta na kojima je radio ili potvrde poslodavca o vrsti poslova koje je obavljao 
i trajanju radnog odnosa - iz kojih je razvidno radno iskustvo na poslovima istog stupnja i smjera tražene 
stručne spreme i struke 

• elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi HZMO-a (ERPS) - ne stariji od mjesec dana 

• neovjerenu presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni 
postupak, ne stariju od 6 mjeseci  

• presliku uvjerenja o položenom odgovarajućem stručnom ispitu, ukoliko je navedeno kao uvjet radnog 
mjesta 

• presliku dozvole za strojovođu, ukoliko je navedeno kao uvjet radnog mjesta 

• ovjerena preslika dopunske potvrde za strojovođu kategorije A izdana od ovlaštenog Centra  za 
osposobljavanje strojovođa kategorije A ili uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdano do 29. 
listopada 2013.  

• presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za uklopničara u energetskom sustavu ili uklopničara 
u industriji, ukoliko je navedeno kao uvjet radnog mjesta 

• dokaz o znanju traženog stranog jezika (pod stranim jezikom podrazumijevaju se engleski, njemački, 
francuski ili talijanski jezik) 

• preslika certifikata iz javne nabave, ukoliko je navedeno kao uvjet radnog mjesta 

• presliku uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, ukoliko je to navedeno kao uvjet radnog mjesta 

• presliku vozačke dozvole B kategorije, ukoliko je navedeno kao uvjet radnog mjesta 
 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj 

stranici HŽ Infrastrukture d.o.o., isključivo u pisanom obliku preporučenom poštom na adresu:  

 

 

 

 

 

HŽ Infrastruktura d.o.o. 

Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima  

za natječaj za zapošljavanje na radno mjesto:  

(navesti: Sektor/PRJ/radno mjesto i mjesto rada za koje se podnosi molba)  

Mihanovićeva 12  

10000 Zagreb  

                  

Tijekom natječaja HŽ Infrastruktura d.o.o.  će obrađivati osobne podatke kandidata dostavljene u prijavi, sukladno 
standardima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s 
obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ. 
Osobni podaci kandidata obrađuju se u svrhu provedbe ovog natječaja, temeljem legitimnog interesa HŽ Infrastrukture 
d.o.o. da kroz selekcijski proces izabere najprikladnije kandidate. 
Osobni podaci će biti zaštićeni od neovlaštenog pristupa i neće biti dostupni trećim osobama. Po završetku natječajnog 
postupka, osobni podaci kandidata bit će izbrisani iz naših strukturiranih zbirki podataka HŽ Infrastrukture d.o.o.  
Voditelj obrade osobnih podataka u ovom natječaju je HŽ Infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva 12, Zagreb. 
Ako kandidati imaju  upit ili primjedbu vezanu uz način na koji se njihovi  osobni podaci obrađuju mogu ga uputiti 
službeniku za zaštitu osobnih podataka, na adresu elektroničke pošte: dpo@hzinfra.hr ili dopisom na adresu društva sa 
naznakom: „za Službenika za zaštitu osobnih podataka“. Na isti način može se i zatražiti pristup, ispravak ili brisanje 
osobnih podataka. 
Kandidati imaju pravo uložiti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako smatraju da društvo ne obrađuje njihove  
osobne podatke u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o 
zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage 
Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)      

 
 


