
   

         

Na temelju članka 3. stavka 3. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno 

osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (»Narodne novine«, br. 

100/2011) uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija (klasa: 100-01/14-01/115, urbroj: 

513-05-01-14-4, od 16. srpnja 2014.) i Ministarstva uprave  (klasa: 112-02/14-01/65, urbroj: 

515-04-01-02/4-14-4 od 9. lipnja 2014.) Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova utvrđuje 

PLAN PRIJMA 
NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U 

URED PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA  

ZA 2014. GODINU 

 
I. 

Ovim Planom prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (dalje u 

tekstu: Plan) utvrđuje se prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 

Ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2014. godinu temeljem popisa radnih 

mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje koji je sastavni dio ovog Plana.  

 

II. 

Na stručno osposobljavanje iz t. I ovog Plana planira se prijam 2 osobe sa završenim: 

- preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih 

znanosti, polje pravo. 

 

III. 

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u 

suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, sukladno odredbama Uredbe o uvjetima i 

načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim 

tijelima. 

IV. 

Plan prijama provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja u 

cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.  

 

V. 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na web-stranicama 

Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova: www.prs.hr, Ministarstva uprave: www.uprava.hr 

i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: www.hzz.hr. 

  

 

Ev. broj PRS: 13-01/14-07 

Urbroj: 08-14-10 

Zagreb, 18. srpnja 2014. 

Pravobraniteljica za ravnopravnost 

spolova  

Višnja Ljubičić, dipl. iur. 

http://www.prs.hr/
http://www.uprava.hr/
http://www.hzz.hr/


   

TABLICA 1. POPIS RADNIH MJESTA ZA ČIJE SE POSLOVE PLANIRA STRUČNO 

OSPOSOBLJAVANJE KOD PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA, U 

UREDU PRAVOBRANITELJICE  

 

 
NAZIV 

USTROJSTVENE 

JEDINICE 

NAZIV RADNOG 

MJESTA 

STUPANJ 

OBRAZOVANJA I 

STRUKA 

BROJ OSOBA 

Služba za stručne 

poslove 

Stručni/a suradnik/ca 

Pravobranitelja/ice, 

za pravna pitanja 

 

 

Završen 

preddiplomski i 

diplomski sveučilišni 

studij ili integrirani 

preddiplomski i 

diplomski sveučilišni 

studij ili 

specijalistički 

diplomski stručni 

studij iz područja 

društvenih znanosti, 

polje pravo. 

2 

 

UKUPNO: 

 

   

2 

 

 

 

Ev. broj PRS: 13-01/14-07 

Urbroj: 08-14-10 

Zagreb, 18. srpnja 2014. 

 

Pravobraniteljica za ravnopravnost           

spolova  

 

Višnja Ljubičić, dipl. iur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preobraženska 4/I tel: ++385 (0)1 48 48 100 fax: ++385 (0)1 48 44 600 

10 000 Zagreb          ++385 (0)1 48 28 033 e-mail: ravnopravnost@prs.hr 

Hrvatska  www.prs.hr 


