
KLASA: 112-06/21-01/1 
URBROJ: 2130-81-05-01-21-4 
----------------------------------------- 
Ivanec, 9. 4. 2021. godine 
 
 

Na temelju čl. 55. Zakona o radu („Narodne novine“, broj: 93/14., 127/17. i 98/19.), čl. 215. Zakona o 
socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj: 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20. i 138/20.), 
Odluke Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike o broju pripravnika koji se mogu 
zaposliti u 2021. godini u ustanovama socijalne skrbi u svezi provedbe mjere aktivne politike zapošljavanja 
Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo i Plana prijema pripravnika u 
ustanovama socijalne skrbi za 2021. godinu, KLASA: 112-06/21-01/2, URBROJ: 524-08-01-01/2-21-4 od 18. 3. 
2021. godine, te čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Ivanec od dana 7. 4. 2015. godine, ravnatelj Centra za 
socijalnu skrb Ivanec raspisuje 
 

J A V N I  N A T J E Č A J 

 

I. za zasnivanje radnog odnosa kroz provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja „Potpore za zapošljavanje za 
stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“, za radno mjesto: 

- pravnik/ica - stručni radnik/stručna radnica I. vrste (VII/I) – pripravnik/pripravnica, 1 izvršitelj/ica na 
određeno radno vrijeme od 12 mjeseci u punom radnom vremenu. 

II. Uvjeti: 

- hrvatsko državljanstvo 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 
studij prava 

- nepostojanje zapreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj: 157/13., 152/14., 
99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20. i 138/20.) 

- da je ispunjen uvjet za korištenje mjere pripravništva (nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju 
nezaposlenih koja nema više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja 
socijalne skrbi). 
 

III. Uz vlastoručno potpisanu prijavu za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva kandidati/tkinje su dužni/ne 
priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta: 

- životopis 

- preslika domovnice 

- dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome ili potvrde o završenom odgovarajućem stupnju obrazovanja) 

- elektronički zapis odnosno potvrda iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o 
radnom stažu, ne starije od dana objave javnog natječaja 

- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba, ne starije od 
dana objave javnog natječaja 

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec 
dana. 

 
Kandidati/kinje cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici. 
Na temelju odredbe čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj: 82/08. i 69/17.) na oglašeno 
radno mjesto se mogu javiti osobe obaju spolova. 
Kandidati/kinje koji/e ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni/e su u 
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu da imaju prednost u 
odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima. 
Kandidat/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o 
hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, a koji/e u trenutku podnošenja prijave 
ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni/e su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o 
ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza 
za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih 
branitelja: 
https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti
%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf 
Prijave na javni natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se Centru za socijalnu skrb Ivanec, Đ. Arnolda 
11, 42 240 Ivanec, s naznakom: “Prijava na javni natječaj-pripravništvo“, u roku 8 dana od dana objave na 
Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti 
obaviješteni/e u zakonskom roku. 

https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf


O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e putem web-stranice Centra za socijalnu skrb Ivanec 
(www.czss-ivanec.hr), a sukladno članku 10. st. 1. t. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne 
novine“, broj: 25/13. i 85/15.). 
S izabranim/om kandidatom/kinjom sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme od 12 mjeseci, prije čega je 
dužan/na dostaviti traženu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj preslici. 
Ako se na natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, čelnik tijela će obustaviti 
provedbu postupka javnog natječaja. 
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati/kinje daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Ivanec da kao voditelj 
zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu 
provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. 
Više o mjeri Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo može se pročitati na 
internetskoj stranici: https://mjere.hr/katalog-mjera/potpora-za-stjecanje-iskustva-javne-sluzbe/ 
Izabrani kandidat/kinja započet će pripravništvo po dobivenoj pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje. Tijekom pripravničkog staža pripravnik ima pravo na pripravničku plaću koja iznosi 85% plaće 
radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama 
i trošak prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 
 

Ravnatelj: 
Robert Čusek, dipl.soc.pedagog 
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