
 
 
DOM ZDRAVLJA VUKOVAR                               
SAJMIŠTE 1 
Tel. 032 413-391 
Vukovar, 10.03.2021. 
 
 Na temelju članka 23. Statuta Doma zdravlja Vukovar, Sajmište 1, ravnatelj Doma zdravlja 
objavljuje slijedeći 
 
            NATJEČAJ 
za prijem zdravstvenih radnika- pripravnika u svrhu stjecanja prvog radnog iskustva/ pripravništva 
 
Pripravništvo traje 12 mjeseci u punom radnom vremenu, a provodi se za radno mjesto: 
 

1.Viša medicinska sestra-tehničar / prvostupnik/ca sestrinstva ( m/ž) – 1 izvršitelj  
 

Razina obrazovanja: Zdravstveni radnik  Viša ili prvostupanjska 
Radno iskustvo: važeće mjere stručnog osposobljavanja- pripravništva 
                                                    
Uz pisanu i vlastoručno potpisanu zamolbu kandidati su dužni dostaviti: 
-  životopis 
-  preslika diplome/svjedodžbe o stručnoj spremi,            
-  dokaz o prosjeku ocjena studija/školovanja, 
-  potvrda od HZMO o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju ne starija od dana objave 
   oglasa 
-  potvrda odnosno rješenje o statusu branitelja ili osobe sa invaliditetom (ukoliko se poziva na pravo 
    prednosti), 
-  preslika domovnice, 
-  preslika osobne iskaznice, 
-  uvjerenje od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od kada se vodi u evidenciji nezaposlenih 
   osoba, 
- Potvrda o nekažnjavanju 
 
Preslike tražene dokumentacije ne moraju biti ovjerene, a polaznici su dužni prije sklapanja pisanog 
ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente. Nepotpune, nepravovremene i nepotpisane prijave 
neće se razmatrati. 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. 
Prije početka osposobljavanja obvezan je prethodni zdravstveni pregled. 
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o 
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u 
trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na 
natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze o ostvarivanju prava 
prednosti prilikom zapošljavanja. 
Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na poveznici 
Ministarstva hrvatskih branitelja 
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/40 
 
 
 
 
Natječaj ostaje otvoren 8 dana od 12.03. do 19.03.2021. 
 



Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: DOM ZDRAVLJA VUKOVAR, 
SAJMIŠTE 1, s naznakom „ Pripravnik – prvostupnik/ca sestrinstva “. 
O rezultatima natječaja polaznici će biti obaviješteni u zakonskom roku na internet stranicama Doma 
zdravlja 
Dom zdravlja zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja. 
Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo. 
 

 
      DOM ZDRAVLJA VUKOVAR 
 

                                                                         


