
 
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA O PROVEDBI POSTUPKA TESTIRANJA 

za radna mjesta  
 

Farmakovigilancijski inspektor 
u Odsjeku za inspekcijske poslove u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda 

u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode 
(natječaj objavljen na portalu MojPosao dana 28. listopada 2022. godine) 

 
Inspektor dobre proizvođačke prakse 

u Odsjeku za inspekcijske poslove u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda 
u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode 

 (natječaj objavljen na portalu MojPosao dana 15. studenoga 2022. godine) 
 
i  

Viši stručni suradnik-specijalist za  validaciju zahtjeva 
u Odsjeku za validaciju zahtjeva u Odjelu za odobravanje lijekova 

u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode 
(natječaj objavljen na portalu MojPosao dana 04. studenoga 2022. godine) 

 
  

Osobe koje nisu podnijele uredne i pravovremene prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete 
natječaja ne smatraju se kandidatima i njihove prijave se neće razmatrati.  
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.  
 
Kandidati koji budu odabrani te ispunjavaju propisane uvjete biti će pozvani u prvi krug testiranja koje 
se sastoji se od: 
 

- pisane provjere znanja iz osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i uredskog 
poslovanja, 

- pisane provjere znanja potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta 
 
Kandidat koji nije pristupio testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.  
Prilikom testiranja potrebno je predočiti važeću identifikacijsku ispravu. 
 
IZVORI ZA PRIPREMU PISANE PROVJERE ZNANJA 
 

1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 85/10. - pročišćeni tekst  5/14.), 
2. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 75/21.), 
3. Zakon o lijekovima („Narodne novine“, broj 76/13., 90/14. i 100/18.), 
4. farmakopejsko nazivlje iz Hrvatske farmakopeje („Narodne novine“, broj, 33/07.) 

 
MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA 
 
Pisana provjera znanja će se održati dana 06. prosinca 2022. godine na lokaciji Ksaverska cesta 4, 
Zagreb. 
 
Kandidati će biti pojedinačno obaviješteni o točnom terminu održavanja testiranja.   
 
Kandidati koji uspješno polože pisanu provjeru znanja biti će pozvani u drugi krug testiranja.  
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanom obaviješću.  


