DOM ZDRAVLJA DR. ANDRIJA ŠTAMPAR NOVA GRADIŠKA
Nova Gradiška, Relkovićeva 7 ▪ OIB: 00777993329 ▪ MB: 0602108 ▪ ž.r. 2390001-1100019466,
tel/fax. 035/363-761 ▪ e-mail: dz-a.stampar@sb.t-com.hr
URBROJ: 01-1408/22
U Novoj Gradiški, 16. studenog 2022. g.
Na temelju članka 24. Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
( „Narodne novine” br. 128/17, 47/18 i 123/19) te članka 36. Statuta Doma zdravlja Dr. Andrija
Štampar Nova Gradiška, objavljuje se, sljedeći
NAT J E ČAJ
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme pripravnika na pripravnički staž korištenjem potpore za
zapošljavanje – pripravništvo/javne službe, za sljedeća radna mjesta:
1. prvostupnik/ca sestrinstva – 1 izvršitelj/ica
2. prvostupnik/ica dentalne higijene – 1 izvršitelj/ica
3. medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj/ica
Na pripravnički staž korištenjem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog
iskustva/pripravništvo na temelju ovoga natječaja mogu se prijaviti osobe obaju spolova koje
ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
1. uvjet tražene struke i razine obrazovanja za rano mjesto za koje se osoba prijavljuje
2. da je osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za
zapošljavanje, a nema više od 6 mjeseci radnog iskustva u stečenom zvanju u obrazovnoj
razini iz područja zdravstva
3. osoba za koju se traži dodjela potpore treba biti prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u vremenu trajanja prijave potrebe za radnikom.
Uz prijavu obvezno je priložiti:
1. vlastoručno potpisanu zamolbu i životopis,
2. presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta tražene struke i razine obrazovanja,
3. presliku domovnice,
4. presliku osobne iskaznice,
5. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od dana objave natječaja,
6. uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe, ne starije od dana
objave natječaja,
7. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave natječaja.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo
pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa čl.102. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.
121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,
priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa čl.9. Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13,
152/14, 39/18 i 32/20) dužan se u prijavi pozvati na navedeni članak Zakona te uz dokaze o
ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno
Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku, uz obvezu izabranog kandidata da ih predoči
u izvorniku po izboru.
Zaprimljena prijavna dokumentacija se ne vraća podnositeljima prijave na natječaj.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Dom zdravlja dr. Andrija
Štampar Nova Gradiška, Relkovićeva 7, 35400 Nova Gradiška, s naznakom: „Prijava na natječaj –
naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje”.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Doma zdravlja Dr.
Andrija Štampar Nova Gradiška, u zakonskom roku te se neće pojedinačno obavještavati pisanim
putem.
Dom zdravlja zadržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj ili
pojedinu točku natječaja, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata bez obveze obrazlaganja ili
odgovornosti prema prijavljenim kandidatima.
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