
DOM ZDRAVLJA VUKOVAR 
SAJMIŠTE 1 
Tel.: 032 413-391 
Vukovar, 05.05.2017. 
 
 Na temelju članka 23. Statuta Doma zdravlja Vukovar, Sajmište 1, ravnatelj Doma zdravlja 
raspisuje slijedeći 
               NATJEČAJ ZA PRIJEM 

                RADNIKA  NA NEODREĐENO VRIJEME  ZA RADNO MJESTO 
                     

1. Diplomirani  pravnik / magistar prava, m/ž – 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno 
vrijeme  

            
Uvjeti: Pravni fakultet, VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani  
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke  
-  organizacijske sposobnosti   
-  tri godine radnog iskustva na pravnim poslovima  
-  poznavanje rada na računalu 
-  radni odnos zasniva se s probnim radom u trajanju od šest mjeseci                                              
 
Potrebna dokumentacija: 
-  zamolba, 
-  životopis, 
-  preslika diplome o završenom sveučilišnom studiju,  
-  preslika domovnice, 
-  preslika radne knjižice za razdoblje upisa do 30.lipnja 2013.g.        
-  potvrda o stažu iz HZMO ne starije od dana objave ovog natječaja 
-  preslika osobne iskaznice 
-  Potvrda poslodavca, ugovor o radu ili drugi odgovarajući dokument iz kojeg je vidljivo na kojim 
   poslovima je ostvareno radno iskustvo (original ili preslika) 
 
Preslika tražene dokumentacije ne mora biti ovjerena, a kandidati su prije sklapanja pisanog ugovora 
dužni dostaviti na uvid originale dokumenata.  
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu 
prijavu te koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.  
Nepotpune,  nepravovremene i nepotpisane prijave neće se razmatrati. 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. 
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije 
sklapanja ugovora o radu i donošenja rješenja o rasporedu. 
 
Natječaj ostaje otvoren 8 dana od 08.05.2017. do 16.05.2017.godine. 
 
Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: DOM ZDRAVLJA VUKOVAR, 
SAJMIŠTE 1., s naznakom „ ne otvaraj, natječaj - diplomirani pravnik/magistar prava“. 
Ako se kandidat poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na osnovi Zakona o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i 
zapošljavanju osoba sa invaliditetom ili Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata obavezan je 
priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti te 
potvrdu da je nezaposlen. 
Kandidati prijavljeni na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete bit će upućeni na testiranje (pismena 
provjera znanja) i intervju, o čemu će kandidati biti obaviješteni. Vrijeme i mjesto testiranja, područja 
i način testiranja i intervjua te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata bit će objavljeni na web-
stranici Doma zdravlja Vukovar. 
Za kandidate koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i više se ne 
smatraju kandidatima. 



O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na internet stranicama Doma 
zdravlja Vukovar. 
Dom zdravlja zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja. 
Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo. 
 
 

DOM ZDRAVLJA VUKOVAR 
                                                                                       Ravnatelj: 
                                                                                                 Ante Lohinski,mag.oec. 


