
 
 
 

 

Dom zdravlja Osječko-baranjske županije 
Park kralja Petra Krešimira IV. 6, 31000 Osijek 

IBAN HR8324020061101017307   I   MB: 3018784   I   OIB: 17004513580 
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Ur. br.: 
 
Osijek, 17. ožujka 2022. g. 
 
Temeljem čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ br. 128/17, 47/18 i 
123/19) i čl. 26. Statuta Doma zdravlja Osječko-baranjske županije i suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje ravnateljica Doma 
zdravlja Osječko-baranjske županije raspisuje 
 
 
 

NATJEČAJ 
za prijam u radni odnos  

 
 
1. doktor obiteljske (opće) medicine – 1 izvršitelj/ica - na neodređeno vrijeme 
Mjesto rada:  ordinacija obiteljske (opće) medicine u Vrbici, Đurđanačka 2  

             
 Uvjeti :  
- VSS, medicinski fakultet, doktor medicine  
- odobrenje za samostalan rad  
- poznavanje rada na računalu  
 
Probni rad: 3 mjeseca 
 
2. fizioterapeut - 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme 
Mjesto rada: ambulanta fizikalne terapije u Osijeku, Ljudevita Posavskog 2 
 
Uvjeti: 
-viši fizioterapeut, viši fizikalni terapeut, fizioterapeut ili prvostupnik fizioterapije  
- odobrenje za samostalan rad  
- poznavanje rada na računalu  
 
Probni rad: 2 mjeseca 
 
3. doktor obiteljske (opće) medicine – 1 izvršitelj/ica - na određeno vrijeme 
Mjesto rada: ordinacija obiteljske (opće) medicine u Đurđenovcu, Kolodvorska 2 
       
 Uvjeti :  
- VSS, medicinski fakultet, doktor medicine  
- odobrenje za samostalan rad  
- poznavanje rada na računalu  
 
4. doktor dentalne medicine – 1 izvršitelj/ica - na određeno vrijeme 
Mjesto rada: ordinacija dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite u Petrijevcima, Republike 112a 
  
 Uvjeti :  
- VSS, doktor dentalne medicine  
- odobrenje za samostalan rad  
- poznavanje rada na računalu  
 
5. koordinator za djelatnost palijativne skrbi - 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme 
Mjesto rada: Osijek, Ljudevita Posavskog 2 
 
Uvjeti: 
-VŠS, prvostupnik/ca sestrinstva  
- odobrenje za samostalan rad  
- posebna edukacija iz palijativne skrbi ili obavljanje edukacije u roku od 3 mjeseca od rasporeda na radno mjesto 
- poznavanje rada na računalu  
- B kategorija za vozača 
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6. fizioterapeut - 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme 
Mjesto rada: ambulanta fizikalne terapije u Belom Manastiru, Školska 5 
 
Uvjeti: 
-viši fizioterapeut, viši fizikalni terapeut, fizioterapeut ili prvostupnik fizioterapije  
- odobrenje za samostalan rad  
- poznavanje rada na računalu  
 
Uz pismenu prijavu na natječaj obavezno priložiti: 

1. životopis 
2. presliku diplome 
3. presliku domovnice 
4. presliku odobrenja za samostalan rad  
5. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (samo za one koji su imali obvezu polaganja istog)  
6. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne 

stariji od dana objave natječaja 
7. preslika vjenčanog lista ili drugog odgovarajućeg dokaza u slučaju da je došlo do promjene prezimena kandidata 
8. vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu (izjavu nije potrebno ovjeravati) 
9. preslika potvrde o edukaciji iz palijativne skrbi (samo za radno mjesto pod točkom 5. 
10. izjava o položenom vozačkom ispitu B kategorije (samo za radno mjesto pod točkom 5.) 
 

 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. 
Natječaj će se objaviti na mrežnoj stranici Doma zdravlja Osječko-baranjske županije www.dzobz.hr te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 
www.hzz.hr.  
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat je izričito suglasan da Dom zdravlja Osječko-baranjske županije kao voditelj obrade može 
prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih 
podataka. Prijave kandidata adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te će se čuvati u skladu s uvjetima i rokovima 
predviđenim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Doma zdravlja Osječko-baranjske županije. 
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/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zap
o%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf. 
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. 
Dom zdravlja Osječko-baranjske županije pribaviti će, temeljem čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18. i 
147/20.), po službenoj dužnosti dokaz da  odabrani kandidat nije osuđen za kaznena djela iz glave XVI. Kaznenog zakona („Narodne 
novine“ br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19) – Kaznena djela protiv spolne slobode i glave XVII. istoga Zakona – 
Kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. 
Dom zdravlja Osječko-baranjske županije će s kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji su podnijeli urednu prijavu sa svim 
traženim dokazima provesti testiranje/razgovore. O načinu provođenja testiranja/razgovora, izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i 
o vremenu testiranja/ razgovora, kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice www.dzobz.hr. 
Do donošenja odluke o odabiru kandidata, Dom zdravlja Osječko-baranjske županije zadržava pravo poništiti natječaj djelomično ili u 
cijelosti.  
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, Park kralja Petra 
Krešimira IV. 6, 31000 Osijek, 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 Osječko-baranjske županije www.dzobz.hr. 
 
 
 
 

                                                                                                                                Ravnateljica: 
                                                                                                                      Justinija Steiner, dr.med., 
                                                                                                                    spec. opće interne medicine 

   
 
 
 
 


