
Na temelju odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Klasa: 112-06/21-

01/2; Urbroj: 524-08-01/2-21-4 od 18. ožujka 2021.g., Plana prijema pripravnika u ustanovama 

socijalne skrbi u 2021.g. te članka 39. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Split, ravnateljica 

Centra Split raspisuje 

NATJEČAJ  

za prijam pripravnika na pripravnički staž  

 

putem mjere aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Potpora za 

zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo https://mjere.hr/katalog-

mjera/potpora-za-stjecanje-iskustva-javne-sluzbe/ 

 

na poslovima / radnom mjestu: 

1. SOCIJALNI PEDAGOG – 1 izvršitelj ( m/ž ) 
 

Uvjet: VII/I – diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije 

 

2. SOCIJALNI RADNIK – 1 izvršitelj ( m/ž ) 
 

Uvjet: VII/I - diplomski sveučilišni studij socijalnog rada  

 

Na natječaj se mogu javiti nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u 

traženom zvanju i obrazovnoj razini, kod kojih ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o 

socijalnoj skrbi ( N.N. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17,  98/19 i 64/20 ) 

Radni odnos zaključit će se na određeno, puno radno vrijeme, od 12 mjeseci.  

Mjesto rada: Split i okolica 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: 

− životopis  

− dokaz o državljanstvu ( osobna iskaznica, putovnica ili  domovnica )  

− dokaz o stručnoj spremi ( diploma ) 

− elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda 
za mirovinsko osiguranje ( ne starije od dana objave  natječaja ) 

− dokaz da je kandidat prijavljen u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje u vrijeme objave natječaja 

− uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 
mjeseci ). 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova. Isprave se prilažu u preslici uz obvezu dostave 

izvornika prije zaključenja ugovora o radu.  

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u 

prijavi pozvati na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu posebnim zakonom, te 

imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno člancima 102.-104. Zakona o 

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji ( N.N. 121/17 ) pored dokaza o 

ispunjavanju traženih uvjeta dužni su priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici 

Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza

%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf  
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Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi podaci obrađuju samo u obimu i samo u svrhu 

provedbe natječaja. 

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od objave natječaja u  Narodnim Novinama RH. 

Prijave se podnose poštom ili osobno na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Split, 

Hercegovačka 65/67, 21000 Split, s naznakom „ Prijava na natječaj - pripravništvo„. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web. stranice Centra Split ( www.centar-

split.hr. ) 

 

       Centar za pružanje usluga u zajednici Split 

                    Ravnateljica: 

          Marija Tešija, prof.def.soc.ped. 
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