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KLASA: 112-04/13-01/11 

URBROJ: 390-04-02-02/50-13-01 

Zagreb,  18. lipnja 2013.  

 

 

Temeljem odredbe članka 41. Zakona o radu i članka 6. stavka 1.  Zakona o poticanju 

zapošljavanja, Pravosudna akademija raspisuje  

 

JAVNI NATJEČAJ 

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje 

 bez zasnivanja radnog odnosa  

 

u Pravosudnoj akademiji, za sljedeća radna mjesta: 

 

I. Državna škola za pravosudne dužnosnike,  Odjel za izradu plana i programa 

stručnog usavršavanja: 

 

1. Stručni suradnik/ca – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog 

odnosa, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do 12 mjeseci 

 

Uvjeti: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog smjera 

- poznavanje rada na računalu 

- odlično poznavanje engleskog jezika 

 

II. Uprava za financijske, opće i pravne poslove te ljudske potencijale, Služba za 

međunarodnu suradnju i projekte 

Odjel za međunarodnu suradnju 

 

2. Stručni suradnik/ca – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog 

odnosa, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do 12 mjeseci 

 

Uvjeti: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog smjera 

- poznavanje rada na računalu 

- odlično poznavanje engleskog jezika 

 

III. Odjel za izdavaštvo, informacijsko-dokumentacijsku djelatnost, informatiku i 

statistiku  
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3. Viši stručni referent/ica – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog 

odnosa,1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do 12 mjeseci 

 

Uvjeti: 

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 

godine 

- odlično poznavanje rada na računalu 

- poznavanje engleskog jezika 

 

Polaznici se mogu primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako 

se vode u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima kao 

nezaposlena osoba minimalno 30 dana i imaju odgovarajući stupanj obrazovanja i struku 

predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje primaju na stručno 

osposobljavanje. 

 

Polaznici ne smiju imati više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez 

obzira na ukupno evidentirani staž u mirovinskom osiguranju. 

 

Nakon obavljenog stručnog osposobljavanja, osobe koje će se primiti na stručno 

osposobljavanje za Pravosudna akademija uputit će na polaganje državnog stručnog ispita 

i snositi troškove za prvo polaganje ispita.  

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: 

- životopis 

- presliku domovnice 

- presliku diplome odnosno svjedodžbe  

- presliku radne knjižice s dokazom o radnom stažu 

- dokaze o znanju stranog jezika 

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) 

- e-mail adresu za kontakt 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

 

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja na 

adresu: Pravosudna akademija, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, s 

naznakom „Za natječaj- stručno osposobljavanje“ ili na e-mail: 

ruzica.mestrovic@pravosudje.hr. 

 

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati. 

 

                                                                                         

                Pravosudna akademija 

                Zagreb 

 

 

mailto:ruzica.mestrovic@pravosudje.hr

