
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB 

VALPOVO 

Matije Gupca 11, Valpovo 

KLASA: 112-06/22-01/3 
URBROJ 2185-08-01-01-22-3 

Valpovo, 6. listopad 2022. godine 

 

Na temelju članka 55. Zakona o radu (NN broj 93/14, 127/17, 98/19), članka 256. Zakona o socijalnoj 

skrbi (NN broj 18/22 i 46/22), Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 

o broju pripravnika koji se mogu zaposliti u 2022. godini u ustanovama socijalne skrbi kroz provedbu 

mjere aktivne politike zapošljavanja „Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog 

iskustva/pripravništvo“ i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi u 2022. godini KLASA: 

100-01/22-01/4, URBROJ: 524-08-01-01/1-22-4 od 25. ožujka 2022. godine i članka 35. Statuta Centra 

za socijalnu skrb Valpovo, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Valpovo objavljuje 

JAVNI NATJEČAJ 

za zapošljavanje pripravnika na određeno vrijeme - 12 mjeseci, putem mjere za stjecanje prvog radnog 

iskustva - pripravništvo 

 

za sljedeće zvanje: 

- Socijalni radnik - 1 izvršitelj/ica  

Stručni uvjeti: 

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

sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike. 

Uvjeti: 
Na natječaj se mogu javiti osobe bez staža osiguranja u traženoj obrazovnoj razini iz područja socijalne 

skrbi, prijavljene u evidenciju nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te kod kojih ne 

postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 18/22 i 46/22). 

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: 
- životopis 

- preslik domovnice, putovnice ili osobne iskaznice 

- preslik diplome 

- elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog 

zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana objave javnog natječaja)  

- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je razvidno da su kandidati evidentirani u 

evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (ne stariju od dana objave javnog natječaja)  

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak( ne starije od dana objave 

javnog natječaja). 

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi 

na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom 

zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo podjednakim uvjetima. 

 

Kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i 

potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.  

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog 

natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Centar za socijalnu skrb Valpovo, 

Matije Gupca 11, 31550 Valpovo uz naznaku: »Prijava na javni natječaj - pripravništvo«. 

 



Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

 

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona 

o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN broj 121/17, 98/19, 84/21) 

uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane 

člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a 

koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-

843/843 https://branitelj i. gov. hr/U serDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošlj avanj 

e//Popis%20dokaz a%20za%20ostvarivanje%20prava?A20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf. 

 

Kandidat/kinja koji/a ispunjava sve propisane uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave potpune i 

pravovremene pristupit će provjeri znanja. Konačna odluka o izboru donijet će se na temelju 

motivacijskog razgovora (intervjua), koji će se obaviti s tri kandidata koji su ostvarili najbolje rezultate 

u provjeri znanja. Izvorišna osnova provjere znanja je Zakon o socijalnoj skrbi (NN broj 18/22 i 46/22).  

Kandidati će o mjestu i vremenu testiranja biti obaviješteni putem elektroničke pošte ili telefona i to 

najkasnije tri dana prije testiranja. 

Kandidat/kinja koji/a ne pristupe provjeri znanja/intervjuu, neće se smatrati kandidatom/kinjom u 

postupku.  

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Valpovo da kao 

voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njihove osobne podatke 

isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih 

podataka. 

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Centra za socijalnu skrb 

Valpovo, a sukladno čl. 10. st.1. toč 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine br. 

25/13, 85/15). 

 

 

 Ravnateljica  

                                                                                                                 Janja Oklopčić, dipl. soc. radnica 
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