
 

 

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj: 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine  i 

suglasnosti Ministarstva zdravstva od 23. svibnja 2018. godine, Klasa: 100-01/18-03/96, Ur. 

broj: 534-03-3/1-18-23 ,  Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, 

objavljuje slijedeći  

 

JAVNI NATJEČAJ 

 

Za prijem u radni odnos na neodređeno za slijedeće radno mjesto: 

 

1. Viši stručni savjetnik – pravnik u Službi za gospodarstvene, pravne i opće 

poslove – 2 radnika na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci  
 

Stručni uvjeti: 

Diplomski (integrirani preddiplomski i diplomski) sveučilišni studij prava, 

2 godine radnog iskustva u struci, 

poznavanje engleskog jezika, 

poznavanje rada na osobnom računalu. 
 

 

Kandidati uz ponudu moraju priložiti: 

- Prijavu na natječaj 

- životopis 

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjeren preslik osobne iskaznice ili putovnice ili 

domovnice), 

- presliku diplome 

- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno 

traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje ne stariju od dana objave natječaja, iz kojeg je vidljiv dosadašnji radni 

staž. 

 

Poželjno iskustvo u vođenju radnih sporova, poželjno poznavanje propisa u području zaštite 

osobnih podataka, poželjno poznavanje propisa u području zdravstva, poželjno poznavanje 

propisa u području trgovačkog, ovršnog i obveznog prava. Za jedno od dva radna mjesta 

poželjno iskustvo u provođenju postupaka javne nabave. 

 

U prijavi na natječaj obavezno se navode podaci podnositelja prijave (osobno  ime i prezime, 

adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i  naziv radnog 

mjesta za koje se osoba prijavljuje. 

 

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u 

prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava te ima 

prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. 

Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 

121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih 

uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog zakona. Dokazi potrebni za 



ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju popisani su na sljedećem linku: 

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

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o 

profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N. 157/13, 152/14, 

39/18), dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom 

statusu osobe s invaliditetom. 

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48 f. 

Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (N.N. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 

76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju 

traženih uvjeta, rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o 

tome na koji je način prestao radni odnos. 

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. 

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“. 

 

Prijava se podnosi na adresu: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, s 

naznakom „ponuda za radno mjesto “ osobno ili putem pošte. 

 

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati. 

 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo zadržava pravo provjere stručnih i radnih sposobnosti 

kandidata kao i poništenje natječaja. 

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti će pravovremeno obaviješteni o 

provjeri znanja, sposobnosti i vještina za obavljanje posla. Kandidati se na testiranje pozivaju 

putem web stranice Zavoda www.hzjz.hr najmanje 3 radna dana prije provjere znanja, 

sposobnosti i vještina. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrati će se da je povukao 

prijavu na natječaj. 

 

Pozivi radi provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata/ice, obavijesti o tijeku natječaja te 

rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Zavoda www.hzjz.hr te kandidati neće biti 

pisano obavještavani. 

 

NAPOMENA: 

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, 

a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu 

dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle 

prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno 

mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi 

arhivskog i registrurnog gradiva. 

 

 

 

                                                    Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 

                                                                                                         Rockefellerova 7, Zagreb 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
http://www.hzjz.hr/

