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Na temelju članka 31. Statuta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ravnatelj Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje objavljuje: 
 
 

IZMJENU NATJEČAJA 
 

za popunu radnih mjesta u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 
 

objavljenog 09.05.2018. godine u Narodnim novinama broj 42/18 i na web stranici Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje. 
 
 
Mijenja se točka 5. „Uvjeti“ natječaja na način da ista glasi: 

 
5.   Stručni/a savjetnik/ca za prava za vrijeme nezaposlenosti,  Stručni/a savjetnik/ca u 

Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove i Stručni/a savjetnik/ca u Odjelu za 
nabavu i upravljanje imovinom 

- završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravnog smjera (VSS –     
dipl. pravnik / 300 ECTS bodova),  

- aktivno znanje rada na osobnom računalu, 
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, 
- jedna godina radnog iskustva u struci, osim za radno mjesto „Stručni/a savjetnik/ca u 

Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove“ i za radno mjesto „Stručni/a savjetnik/ca u 
Odjelu za nabavu i upravljanje imovinom“ gdje može i pripravnik,  

- položen državni stručni ispit, osim ako se kandidat u svojstvu pripravnika javlja na radno 
mjesto „Stručni/a savjetnik/ca u Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove“ i na radno 
mjesto „Stručni/a savjetnik/ca u Odjelu za nabavu i upravljanje imovinom.“ 
 

Mijenja se dio natječaja koji se odnosi na dostavu dokaza koje moraju priložiti kandidati uz 
prijavu na natječaj na način da ako se na natječaj za radno mjesto „Stručni/a savjetnik/ca“ 
u Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove“ i za radno mjesto „Stručni/a 
savjetnik/ca u Odjelu za nabavu i upravljanje imovinom“ javljaju kandidati u svojstvu 
pripravnika, tada nije potrebno priložiti i presliku dokaza o položenom državnom stručnom 
ispitu. 
 
S obirom na izmjenu natječaja, rok za podnošenje prijava na natječaj za radno mjesto 
„Stručni/a savjetnik/ca u Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove“ i za radno mjesto 
„Stručni/a savjetnik/ca u Odjelu za nabavu i upravljanje imovinom“, se produžuje, te se 
podnose se u roku od 8 dana od dana objave ove Izmjene natječaja u Narodnim novinama. 
 
U ostalom dijelu natječaj ostaje neizmijenjen.  
 
 
         Ravnatelj 
 
         Ante Lončar 
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