
 

 

 Služba za ljudske potencijale, pravne i opće poslove 
Tel:  +385 1 46 96 397 
Faks:  +385 1 46 78 102 
E-mail: pravna@stampar.hr 

KLASA: 112-06/22-01/18 
URBROJ: 251-758-07-7-/1-22-1 
Zagreb, 10.09.2021.  
 
 

Na temelju Konačnog plana prijema pripravnika u 2022. godini za javno zdravstveni sustav Ministarstva 
zdravstva korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, KLASA: 023-
03/21-01/776, URBROJ: 534-07-2-3/1-22-31 od 13.05.2022., NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 
DR. ANDRIJA ŠTAMPAR 

 
objavljuje sljedeći 

 
JAVNI NATJEČAJ 

za izbor kandidata za radna mjesta: 

 
 
 

1. Zdravstveni djelatnik I – pripravnik 
-diplomirani sanitarni inženjer/ magistar sanitarnog inženjerstva 

-2 izvršitelja/ica 
 

 
Stručni uvjeti: 

- Visoka stručna sprema stečena prema prijašnjim važećim propisima, odnosno završen 
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij sanitarnog 
inženjerstva  

 
 

2. Zdravstveni djelatnik II - pripravnik 
- medicinsko-laboratorijski inženjer/prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike  

-2 izvršitelja/ice 
 

 
Stručni uvjeti: 

- Viša stručna sprema stečena prema prijašnjim važećim propisima, odnosno završen preddiplomski 
sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike  

 
3. Zdravstveni djelatnik II – pripravnik 
- sanitarni inženjer/prvostupnik sanitarnog inženjerstva 

-2 izvršitelja/ica 
 
 
Stručni uvjeti: 
- Viša stručna sprema stečena prema prijašnjim važećim propisima, odnosno završen preddiplomski 

sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij sanitarnog inženjerstva 
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4. Zdravstveni djelatnik III – pripravnik 

- sanitarni tehničar 
-1 izvršitelj/ica 

 
 

Stručni uvjeti: 
- Završena srednja stručna sprema zdravstvene struke - sanitarni tehničar 

 
5. Zdravstveni djelatnik III – pripravnik 

- laboratorijski tehničar 
- 2 izvršitelja/ice 

 
 

Stručni uvjeti: 
- Završena srednja stručna sprema zdravstvene struke - laboratorijski tehničar 

 
 
Navedena zapošljavanja se provode putem Mjere aktivnog zapošljavanja u 2022. – Potpora za 
pripravništvo-Javne službe, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.mjere.hr), te se svi ugovori o radu 
sklapaju na određeno vrijeme (zbog obavljanja pripravničkog staža). 
 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i 
mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te 
obavezno naznačiti točku odnosno broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. 
 
Prijavi treba priložiti: 

- kratak životopis 
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili 

domovnice) 
- preslik diplome odnosno svjedodžbe ovisno o traženoj stručnoj spremi  
- elektronički zapis o radno pravnom statusu – e-radna knjižica  (u slučaju da je osiguranik podnio 

zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje) - dostupno na https://www.mirovinsko.hr/hr/fizicke-osobe/386 ili potvrdu o podacima 
evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na 
osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za 
mirovinsko osiguranje i/ili neovjeren preslik radne knjižice (preslik svih stranica radne knjižice na 
kojima postoje upisani podaci i sve stranice gdje se nalaze podaci o zaposlenju i stažu) 

- potvrda o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 
 
NAPOMENA:  
Osobe za koje se traži dodjela financijskih sredstava trebaju biti prijavljene u evidenciji nezaposlenih 
osoba u vremenu trajanja prijave potrebe za radnikom. 
 
Pored navedenih uvjeta osoba treba ispunjavati i uvjete mjere potpora za zapošljavanje za stjecanje 
prvog radnog iskustva/pripravništvo (www.mjere.hr). (dokument „Uvjeti i način korištenja sredstava za 
provođenje mjera u 2022. godini, 3. Potpore za pripravništvo u javnim službama) 
 

http://www.mjere.hr/
https://www.mirovinsko.hr/hr/fizicke-osobe/386
http://www.mjere.hr/
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Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
 
Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici HRVATSKOG ZAVODA 
ZA ZAPOŠLJAVANJE. Prijave se podnose na adresu: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. 
ANDRIJA ŠTAMPAR, 10000 ZAGREB, MIROGOJSKA 16, PISARNICA, PRIZEMLJE s naznakom „NATJEČAJ 
KLASA: 112-06/22-01/18 URBROJ: 251-758-07-7-/1-22-1 ZA RADNO MJESTO TOČ.______(naznačiti točku 
tj. broj i naziv radnog mjesta)“ poštom ili osobno u Pisarnicu od ponedjeljka do petka u vremenu od 9.00 
do 15.00 sati. Nepotpune ili zakašnjele prijave neće se razmatrati. 
 
Ukoliko se osoba javlja na više radnih mjesta potrebno je dostaviti prijavu sa svim traženim prilozima 
pojedinačno za svako radno mjesto. 
 
Izabrani izvršitelji započet će pripravništvo po dobivenoj pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje. 
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to 
pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje 
pravo prednosti uz prijavu je dužan priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. 
  
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102.  Zakona o 
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 
98/19, 84/21), 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 – poveznica na internetsku stranicu 
Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 . 
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.  Zakona o 
civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj, 
dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. stavak 
1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:  
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 („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 
32/20), dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu 
osobe sa invaliditetom. 
   
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48f. Zakona o 
zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 
108/95., 108/96., 82/01 i 103/03, 148/13, 98/19), 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. 
  
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR zadržava pravo provjere stručnih i 
radnih sposobnosti kandidata kao i poništenja natječaja. Pozivi radi provjere stručnih i radnih 
sposobnosti kandidata, obavijesti vezane uz tijek natječaja te rezultati natječaja biti će objavljeni na web 
stranici Zavoda www.stampar.hr i oglasnoj ploči Zavoda te kandidati neće biti pojedinačno pisano 
obavještavani. Vrijeme održavanja provjere stručnih i radnih sposobnosti objavit će se najmanje pet 
dana prije provjere na web stranici i na oglasnoj ploči Zavoda. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
http://www.stampar.hr/
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uputit će se na psihološko testiranje i stručni razgovor (intervju). Kandidat koji ne pristupi provjeri 
smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.  
 
Svi postupci provodit će se sukladno mjerama za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID-19. 

Kandidat koji ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom 

prijavljenim na javni natječaj.  

 
Po pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor u 
kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi pripravnički staž. Tijekom trajanja 
pripravničkog staža pripravnik ima pravo na pripravničku plaću sukladno Uredbi o nazivima radnih 
mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama te troška prijevoza sukladno Odluci 
Upravnog Vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.  
 
Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti 
pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na 
natječaj kandidat daje privolu Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ za 
prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj 
dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom 
osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Zavoda, u svrhu obavještavanja o rezultatima 
natječaja.  
Nakon objave rezultata izbora, prijavljeni kandidati mogu podići preslike svoje natječajne dokumentacije 
u roku od 6 mjeseci uz prethodnu najavu.                                                               

                                                                                       
 
 
 

                                                                                     Ravnatelj: 
 
                                                                                      
 

Prof.prim.dr.sc. Branko Kolarić, dr.med., v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co: 
1.Hrvatski zavod za zapošljavanje 
2.Oglasna ploča Zavoda  
3.Web stranica Zavoda  

 


