
                 
REPUBLIKA HRVATSKA  
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OGULIN 
OGULIN, Vijenac Ive Marinkovića 1 
KLASA: 112-01/21-01/1 
URBROJ:2133-74-01-02-21-32 
U Ogulinu, 27.5.2021. 
 
Na temelju čl. 215. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13,152/14, 99/15, 52,16, 130/17, 98/19, 
64/20 i 138/20), čl. 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ("Narodne novine" br. 61/18, 3/19) te čl. 
35. Statuta Centra za socijalnu skrb Ogulin, u vezi s Odlukom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i 
socijalne politike KLASA:100-01/21-02/106, URBROJ:525-08-01-01/2-21-2 od 22. travnja 2021. godine, ravnatelj 
Centra za socijalnu skrb Ogulin donosi 
 
 

ODLUKU 

O IZBORU KANDIDATA 
 

I.  Za prijem u radni odnos na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obvezan probni rad od 3 mjeseca, za radno 
mjesto socijalni radnik I. vrste izabrane su Marija Petrušić i Lucija Stojković. 

II. Izabrani kandidati sklopit će sa Centrom za socijalnu skrb Ogulin ugovor o radu kojim će se regulirati 
međusobna prava i obveze. 

III. Ova odluka objavit će se putem web stranice ovog Centra. 
IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Obrazloženje 
 

Centar za socijalnu skrb Ogulin objavio je u „Narodnim novinama“ br. 49/2021 od 7.5.2021. godine, 
stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskim stranicama Centra za socijalnu skrb Ogulin javni 
natječaj za prijem u radni odnos (m/ž): Ad 1. socijalnog radnika I. vrste na neodređeno puno radno vrijeme (2 
izvršitelja), Ad 2. socijalnog pedagoga I. vrste na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj), Ad 3. pravnika I. 
vrste na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj) i Ad 4. psihologa I. vrste na neodređeno vrijeme, u polovici 
punog radnog vremena (1 izvršitelj). Rok za podnošenje prijava na javni natječaj bio je 8 dana od objave natječaja 
u Narodnim novinama. 
 

Ravnatelj Centra za socijalnu skrb Ogulin imenovao je Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka 
(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo je utvrdilo da je na gore navedeni natječaj za prijem u radni odnos 
socijalnog radnika I. vrste pristiglo 5 pravodobnih prijava, od čega 1 prijavitelj ne zadovoljava formalne uvijete 
natječaja. Sukladno uvjetima objavljenim u javnom natječaju, kandidati koji ispunjavaju uvijete iz javnog natječaja 
pozvani su na usmeni razgovor radi utvrđivanja interesa, motivacije za rad u Centru za socijalnu skrb Ogulin, 
stečenog radnog iskustva te rezultata ostvarenih u njihovom dosadašnjem radu. Na usmeni razgovor pristupila su 
3 od 4 uredno pozvana kandidata.  

 
Nakon provedenog postupka, na temelju stručnih uvjeta, stečenog radnog iskustva te rezultata koje su 

kandidati ostvarili na usmenom razgovoru, a s obzirom na prirodu poslova koji se obavljanju na radnom mjestu za 
koje je raspisan javni natječaj odlučeno je da se kandidati Marija Petrušić i  Lucija Stojković prime na radno mjesto 
socijalni radnik I. vrste u Centru za socijalnu skrb Ogulin. Imenovane ispunjavaju stručne uvijete za navedeno radno 
mjesto. Imenovane su ostvarile najbolje rezultate za predmetno radno mjesto. 
 

Ova odluka objavit će se putem web stranice Centra za socijalnu skrb Ogulin https://czss-ogulin.hr/. 
 
Slijedom izloženog, a sukladno navedenim zakonskim odredbama, riješeno je kao u izreci ove odluke. 

 
 

RAVNATELJ: 
DRAGANA VUKELJA, mag.soc.rada, v.r. 

 
 
DOSTAVITI: 
1. Svim kandidatima putem web stranice Centra za socijalnu skrb Ogulin https://czss-ogulin.hr/  
2. Spis, ovdje 
3. Dokumentacija, ovdje,  

 

https://czss-ogulin.hr/
https://czss-ogulin.hr/

