
 
 

Zagreb, 07.04.2022. g.  

PREDMET: Obavijest o rezultatima javnog natječaja od dana 03.02.2022. g. za radno mjesto: rukovoditelj 

proizvodnje u PJ obrada metala i keramike, oznaka natječaja- br. 2099850 (HZZ) Temeljem provedenog natječaja 

za radno mjesto – rukovoditelj proizvodnje u PJ obrada metala i keramike, objavljenog dana 03.02.2022. g. na 

mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama ustanove URIHO-ZAGREB - 

izabran je sljedeći kandidat:  LJ.B. Odabranog kandidata kontaktirat će Služba za pravne, kadrovske i opće 

poslove radi utvrđivanja dana početka rada. 

 

 

 

 

 

Zagreb, 06.04.2022. g.  

PREDMET: Obavijest o rezultatima javnog natječaja od dana 22.03.2022. g. za radno mjesto: Socijalni radnik/ca 

u Službi rehabilitacije, oznaka natječaja- br. 2128140 (HZZ) Temeljem provedenog natječaja za radno mjesto – 

Socijalni radnik/ca u Službi rehabilitacije, objavljenog dana 22.03.2022. g. na mrežnim stranicama Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama ustanove URIHO-ZAGREB - izabran je slijedeći kandidat:  D.K. 

Odabranog kandidata kontaktirat će Služba za pravne, kadrovske i opće poslove radi utvrđivanja dana početka 

rada. 

 

 

 

 

 

 

Zagreb, 23.02.2022. g.  

PREDMET: Obavijest o rezultatima javnog natječaja od dana 08.02.2022. g. za radno mjesto: samostalni referent 

nabave u Službi komercijale, oznaka natječaja- ev. br. 2221501-2102632 (HZZ) Temeljem provedenog natječaja 

za radno mjesto – samostalni referent nabave, objavljenog dana 08.02.2022. g. na mrežnim stranicama Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama ustanove URIHO-ZAGREB – izabran je sljedeći kandidat: • A.M. 

Odabranog kandidata kontaktirat će Služba za pravne, kadrovske i opće poslove radi utvrđivanja dana početka 

rada. 

 

 

 

 

 

Zagreb, 23.02.2022. g. 

 PREDMET: Obavijest o rezultatima javnog natječaja od dana 10.02.2022. g. za radno mjesto: samostalni referent 

za pravne poslove u Službi pravnih, kadrovskih i općih poslova, oznaka natječaja- ev. br. 2221503-2104149 

(HZZ) Temeljem provedenog natječaja za radno mjesto – samostalni referent za pravne poslove, objavljenog dana 

10.02.2022. g. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama ustanove 

URIHOZAGREB – izabran je sljedeći kandidat: • I.B. Odabranog kandidata kontaktirat će Služba za pravne, 

kadrovske i opće poslove radi utvrđivanja dana početka rada. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Zagreb, 13.01.2022. g. 
PREDMET: Obavijest o rezultatima javnog natječaja od dana 29.12.2021. g. za radno 

mjesto: pomoćni radnik u ustanovi URIHO-ZAGREB oznaka natječaja- ev. br. 

2121501-2082127 (HZZ) 

Temeljem provedenog natječaja za radno mjesto – pomoćni radnik, objavljenog dana 

29.12.2021. g. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim 

stranicama ustanove URIHO-ZAGREB – izabrani su sljedeći kandidati: 

• Č.D. 

• H.T. 

• L.A. 

Odabrane kandidate kontaktirat će Služba za pravne, kadrovske i opće poslove radi 

utvrđivanja dana početka rada. 

 

 

Zagreb, 13.01.2022. g. 
PREDMET: Obavijest o rezultatima javnog natječaja od dana 29.12.2021. g. za radno 

mjesto: šivača II. grupe u PJ kožna galanterija i obuća, oznaka natječaja- ev. 

br. 2121501-2082125 (HZZ) 

Temeljem provedenog natječaja za radno mjesto – šivač II. grupe, objavljenog dana 

29.12.2021. g. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim 

stranicama ustanove URIHO-ZAGREB – izabrani su sljedeći kandidati: 

• B.S. 

• B.M. 

• B.F. 

Odabrane kandidate kontaktirat će Služba za pravne, kadrovske i opće poslove radi 

utvrđivanja dana početka rada. 

 

Zagreb, 07.01.2022. 
PREDMET: Obavijest o poništenju javnog natječaja za zasnivanje radnog 

odnosa od 15.12.2021. g za radna mjesta: kartonažer I. grupe (2121501- 

2078062), i offset strojar I. grupe (ev. br. 2121501-2078063) u PJ tisak i 

kartonaža. 

Poništava se javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa od 15.12.2021. g za radna 

mjesta: kartonažer I. grupe (2121501-2078062) i offset strojar I. grupe (ev. br. 

2121501-2078063) u PJ tisak i kartonaža. 

 

 

 Zagreb, 17.12.2021. g.  

PREDMET: Obavijest o rezultatima javnog natječaja od dana 24.11.2021. g. za radno  

mjesto: knjigoveški radnik II grupe oznaka natječaja- br. 2121501-2070436 (HZZ)  

Temeljem provedenog natječaja za radno mjesto – knjigoveški radnik II grupe, objavljenog dana 

24.11.2021. g. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama 

ustanove URIHO-ZAGREB - izabran je sljedeći kandidat:  

• • M.F.  

 

Odabranog kandidata kontaktirat će Služba za pravne, kadrovske i opće poslove radi utvrđivanja 

dana početka rada. 
 

 



 
 

Zagreb, 15.12.2021. 

PREDMET: Obavijest o poništenju javnog natječaja za zasnivanje radnog 

odnosa od 24.11.2021. g za radna mjesta: kartonažer I. grupe (ev. br. 2070438), 

knjigoveški radnik I. grupe (ev.br. 2070435) i offset strojar I. grupe 

(ev.br.2070437) u PJ tisak i kartonaža. 

Poništava se javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa od 24.11.2021. . g za 

radna mjesta: kartonažer I. grupe (ev. br. 2070438), knjigoveški radnik I. grupe 

(ev.br. 2070435) i offset strojar I. grupe (ev.br.2070437) u PJ tisak i kartonaža. 
 

 

 

Zagreb, 21.10.2021. g.  

PREDMET: Obavijest o rezultatima javnog natječaja od dana 05.10.2021. g. za radno  

mjesto: knjigoveški radnik/ca I. grupe u PJ tisak i kartonaža, oznaka natječaja- br. 2047689 

(HZZ)  

Temeljem provedenog natječaja za radno mjesto – knjigoveški radnik/ca I. grupe u PJ tisak i 

kartonaža, objavljenog dana 05.10.2021. g. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje i mrežnim stranicama ustanove URIHO-ZAGREB - izabran je slijedeći kandidat:  

• • M.J.  

 

Odabranog kandidata kontaktirat će Služba za pravne, kadrovske i opće poslove radi utvrđivanja 

dana početka rada. 
  

 

 

 

Zagreb, 13.10.2021. g.  

PREDMET: Obavijest o rezultatima javnog natječaja od dana 28.09.2021. g. za radno  

mjesto: Skladištar/ka materijala i gotovih proizvoda u PJ Kožna galanterija i obuća, oznaka 

natječaja- br. 2044336 (HZZ)  

Temeljem provedenog natječaja za radno mjesto – Skladištar/ka materijala i gotovih proizvoda u 

PJ Kožna galanterija i obuća, objavljenog dana 28.09.2021. g. na mrežnim stranicama Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama ustanove URIHO-ZAGREB - izabran je slijedeći 

kandidat:  

• • A.L.  

 

Odabranog kandidata kontaktirat će Služba za pravne, kadrovske i opće poslove radi utvrđivanja 

dana početka rada.   



 
 

 

 

 

 
 

 

 

PREDMET: Obavijest o rezultatima javnog natječaja od dana 13.09.2021. g. za radno 

mjesto: recepcioner/ka-informator/ka, oznaka natječaja- br. 2035845 (HZZ) 

 

 
 

Temeljem provedenog natječaja za radno mjesto – recepcioner/ka-informator/ka, 

objavljenog dana 13.09.2021. g. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i 

mrežnim stranicama ustanove URIHO-ZAGREB - izabran je slijedeći kandidat: 

 D.O. 

 

Odabranog kandidata kontaktirat će Služba za pravne, kadrovske i opće poslove radi 

utvrđivanja dana početka rada. 



  

Zagreb, 13.09.2021. g.  
 

 

PREDMET: Obavijest o rezultatima javnog natječaja od dana 01.09.2021. g. za radno 

mjesto: vozač/ica u Ustanovi URIHO -ZAGREB, oznaka natječaja- br. 

2029362(HZZ) 

 

 
 

Temeljem provedenog natječaja za radno mjesto – vozač/ica u Ustanovi URIHO-ZAGREB, 

objavljenog dana 01.09.2021. g. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i 

mrežnim stranicama ustanove URIHO-ZAGREB - izabran je slijedeći kandidat: 

 

 A. T. 

 

Odabranog kandidata kontaktirat će Služba za pravne, kadrovske i opće poslove radi 

utvrđivanja dana početka rada. 

 

 

 

 

 
Zagreb, 13.09.2021. g. 

 
 

PREDMET: Obavijest o rezultatima javnog natječaja od dana 01.09.2021. g. za radno 

mjesto: referent/ica nabave za obradu dokumentacije u Odjelu nabave, oznaka 

natječaja- br. 2029358(HZZ) 

 

 
 

Temeljem provedenog natječaja za radno mjesto –referent/ica nabave za obradu 

dokumentacije u Odjelu nabave, objavljenog dana 01.09.2021. g. na mrežnim stranicama 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama ustanove URIHO-ZAGREB - 

izabran je slijedeći kandidat: 

 

 T. M. 

 

Odabranog kandidata kontaktirat će Služba za pravne, kadrovske i opće poslove radi 

utvrđivanja dana početka rada. 



Zagreb, 10.09.2021. g. 
 

 

 

PREDMET: Obavijest o rezultatima javnog natječaja od dana 01.09.2021. g. za radno 

mjesto: glačar/ica u PJ konfekcija, oznaka natječaja- br. 2030166 (HZZ) 

 

 
 

Temeljem provedenog natječaja za radno mjesto – glačar/ica u PJ konfekcija, objavljenog 

dana 01.09.2021. g. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim 

stranicama ustanove URIHO-ZAGREB - izabrana je slijedeća kandidatkinja: 

 V.H. 

 

Odabranu kandidatkinju kontaktirat će Služba za pravne, kadrovske i opće poslove radi 

utvrđivanja dana početka rada. 

 

 

 

 

 
 

Zagreb, 10.09.2021. g. 

 
 

PREDMET: Obavijest o rezultatima javnog natječaja od dana 01.09.2021. g. za radno 

mjesto: novinar/ka u Ustanovi URIHO -ZAGREB, oznaka natječaja- br. 

2029357(HZZ) 

 

 
 

Temeljem provedenog natječaja za radno mjesto – novinar/ka u Ustanovi URIHO-ZAGREB, 

objavljenog dana 01.09.2021. g. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i 

mrežnim stranicama ustanove URIHO-ZAGREB - izabran je slijedeći kandidat: 

 

 D.F. 

 

Odabranog kandidata kontaktirat će Služba za pravne, kadrovske i opće poslove radi 

utvrđivanja dana početka rada. 



Zagreb, 10.09.2021. g. 
 

 

 

PREDMET: Obavijest o rezultatima javnog natječaja od dana 01.09.2021. g. za radno 

mjesto: šivač/ica I. grupe u PJ konfekcija, oznaka natječaja- br. 2029359(HZZ) 

 

 
 

Temeljem provedenog natječaja za radno mjesto – šivač/ica I. grupe u PJ konfekcija, 

objavljenog dana 01.09.2021. g. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i 

mrežnim stranicama ustanove URIHO-ZAGREB - izabrane su slijedeće kandidatkinje: 

 Š. D. 

 Đ.O. 

 B.V. 

 

Odabrane kandidatkinje kontaktirat će Služba za pravne, kadrovske i opće poslove radi 

utvrđivanja dana početka rada. 

 

 

 

 

 
Zagreb, 10.09.2021. g. 

 
 

PREDMET: Obavijest o rezultatima javnog natječaja od dana 01.09.2021. g. za radno 

mjesto: konstruktor/ica - modelar/ka u PJ konfekcija, oznaka natječaja- br. 

2029363(HZZ) 

 

 
 

Temeljem provedenog natječaja za radno mjesto – konstruktor/ica modelar/ka u PJ 

konfekcija, objavljenog dana 01.09.2021. g. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje i mrežnim stranicama ustanove URIHO-ZAGREB - izabrana je slijedeća 

kandidatkinja: 

 M. B. 

 

Odabranu kandidatkinju kontaktirat će Služba za pravne, kadrovske i opće poslove radi 

utvrđivanja dana početka rada. 



Zagreb, 10.09.2021. g. 
 

 

 

PREDMET: Obavijest o rezultatima javnog natječaja od dana 01.09.2021. g. za radno 

mjesto: šivač/ica I. grupe u PJ kožna galanterija i obuća, oznaka natječaja- br. 

2029360(HZZ) 

 

 
 

Temeljem provedenog natječaja za radno mjesto – šivač/ica I. grupe u PJ kožna galanterija i 

obuća, objavljenog dana 01.09.2021. g. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje i mrežnim stranicama ustanove URIHO-ZAGREB - izabrane su slijedeće 

kandidatkinje: 

 

 K. G. 

 K. K. 

 

. 

 

Odabrane kandidatkinje kontaktirat će Služba za pravne, kadrovske i opće poslove radi 

utvrđivanja dana početka rada. 

 

 

 

 
 

Zagreb, 10.09.2021. g. 

 
 

PREDMET: Obavijest o rezultatima javnog natječaja od dana 01.09.2021. g. za radno 

mjesto: šivač/ica II. grupe u PJ konfekcija, oznaka natječaja- br. 2029361 

(HZZ) 

 

 
 

Temeljem provedenog natječaja za radno mjesto – šivač/ica II. grupe u PJ konfekcija, 

objavljenog dana 01.09.2021. g. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i 

mrežnim stranicama ustanove URIHO-ZAGREB - izabrane su slijedeće kandidatkinje: 

 J.H. 

 B.O. 

 

Odabrane kandidatkinje kontaktirat će Služba za pravne, kadrovske i opće poslove radi 

utvrđivanja dana početka rada. 



Zagreb, 25.08.2021. g. 
 

 

 

PREDMET: Obavijest o rezultatima javnog natječaja od dana 14.07.2021. g. za radno 

mjesto: pomoćni radnik /ca, oznaka natječaja- br. 2010585 (HZZ) 

 

 
 

Temeljem provedenog natječaja za radno mjesto – pomoćni radnik/ca, objavljenog dana 

14.07.2021. g. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim 

stranicama ustanove URIHO-ZAGREB - izabran je sljedeći kandidat: 

 N.Š. 

 

Odabranog kandidata kontaktirat će Služba za pravne, kadrovske i opće poslove radi 

utvrđivanja dana početka rada. 

 

 

 

 

 

 
Zagreb, 11.06.2021. g. 

 
 

PREDMET: Obavijest o rezultatima javnog natječaja od dana 11.05.2021. g. za radno 

mjesto: glačar/ica u PJ konfekcija, oznaka natječaja- br. 1981102(HZZ) 

 

 
 

Temeljem provedenog natječaja za radno mjesto – glačar/ica u PJ konfekcija, objavljenog 

dana 11.05.2021. g. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim 

stranicama ustanove URIHO-ZAGREB - izabrane su sljedeće kandidatkinje: 

 Š.S. 

 Š.V. 

 R.L. 

 

Odabrane kandidatkinje kontaktirat će Služba za pravne, kadrovske i opće poslove radi 

utvrđivanja dana početka rada. 



Zagreb, 11.06.2021. g. 
 

 

 

PREDMET: Obavijest o rezultatima javnog natječaja od dana 11.05.2021. g. za radno 

mjesto: šivač/ica II. grupe u PJ konfekcija, oznaka natječaja- br. 

1981133(HZZ) 

 

 
 

Temeljem provedenog natječaja za radno mjesto – šivač/ica u PJ konfekcija, objavljenog 

dana 11.05.2021. g. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim 

stranicama ustanove URIHO-ZAGREB - izabrane su sljedeće kandidatkinje: 

 P.M. 

 L.M. 

 

Odabrane kandidatkinje kontaktirat će Služba za pravne, kadrovske i opće poslove radi 

utvrđivanja dana početka rada. 

 

 

 

 

 
 

Zagreb, 20.05.2021. g. 

 
 

PREDMET: Obavijest o rezultatima javnog natječaja od dana 14.04.2021. g. za radno 

mjesto: likvidator/ica-kontrolor/ka, oznaka natječaja- br. 1969975 (HZZ) 

 

 
 

Temeljem provedenog natječaja za radno mjesto – likvidator/ica-kontrolor/ka, objavljenog 

dana 14.04.2021. g. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim 

stranicama ustanove URIHO-ZAGREB - izabrana je sljedeća kandidatkinja: 

 P.M., 1962. g. 

 

Odabranu kandidatkinju kontaktirat će Služba za pravne, kadrovske i opće poslove radi 

utvrđivanja dana početka rada. 



Zagreb, 18.05.2021. g. 
 

 

 

PREDMET: Obavijest o rezultatima javnog natječaja od dana 12.04.2021. g. za radno 

mjesto: šivač II. grupe u PJ kožnoj galanteriji i obući, oznaka natječaja- br. 

1968433 (HZZ) 

 

 
 

Temeljem provedenog natječaja za radno mjesto - šivač II. grupe u PJ kožnoj galanteriji i 

obući, objavljenog dana 12.04.2021. g. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje i mrežnim stranicama ustanove URIHO-ZAGREB - izabrani su sljedeći 

kandidati: 

 Đ.M., 1968. g. 

 B.J., 1981. g. 

 Ž.V., 1967. g. 

 

Odabrane kandidate kontaktirat će Služba za pravne, kadrovske i opće poslove radi 

utvrđivanja dana početka rada. 

 

 

31.03.2021. 

Temeljem provedenog natječaja za radno mjesto – Voditelj odjela pranja i održavanja 

rublja u PJ konfekcija, objavljenog dana 18.02.2021. g. na mrežnim stranicama Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama ustanove URIHO-ZAGREB - izabran je 

sljedeći kandidat: 

· B.G. – datum rođenja: 11.05.1964. g. 

Odabranog kandidata kontaktirat će Služba za pravne, kadrovske i opće poslove radi 

utvrđivanja dana početka rada. 

 

 

 

18.03.2021. 

Temeljem provedenog natječaja za radno mjesto - socijalni radnik - pripravništvo, 

objavljenog dana 29.10.2020. g. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje i mrežnim stranicama ustanove URIHO-ZAGREB - izabran je sljedeći 

kandidat: 

· D.K. – datum rođenja: 17.01.1987. g. 

Odabranog kandidata kontaktirat će Služba za pravne, kadrovske i opće poslove radi 

utvrđivanja dana početka rada. 


