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Ur. br.: 
 
Osijek,  21. rujna 2021. 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 dentalne medicine – 2 izvršitelja/ice- na neodređeno vrijeme 

Mjesto rada: ordinacija dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite Marijanci, Kralja Zvonimira 2 
            ordinacija dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite Donja Motičina, Matije Gupca 46 
             

 Uvjeti :  
- doktor dentalne medicine  
- odobrenje za samostalan rad  
- poznavanje rada na računalu  
 
Probni rad: 3 mjeseca 
 

2. specijalist interne medicine – umirovljenik- 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme, na nepuno radno vrijeme od 8 sati 
tjedno 

Mjesto rada: specijalistička ordinacija interne medicine Beli Manastir, Školska 5 
 
 Uvjeti: 
- doktor medicine 
-specijalizacija iz opće interne medicine ili kardiologije/ uža specijalizacija iz kardiologije 
-odobrenje za samostalan rad 
-poznavanje rada na računalu 
 

3. doktor dentalne medicine – 1 izvršitelj/ica- na određeno vrijeme 
Mjesto rada: ordinacija dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite Bilje, Ulica Šandora Petefija 35 
                
 Uvjeti :  
- doktor dentalne medicine  
- odobrenje za samostalan rad  
- poznavanje rada na računalu  
 

4. doktor obiteljske (opće) medicine – 2 izvršitelja/ice – na određeno vrijeme 
Mjesto rada: ordinacija obiteljske (opće) medicine Potnjani, Ribareva 8 
                      ordinacija obiteljske (opće) medicine Osijek, Sv. L. B. Mandića 208 
Uvjeti :  
-  doktor medicine 
- odobrenje za samostalan rad  
- poznavanje rada na računalu  
 

5.  medicinska sestra/tehničar za zdravstvenu njegu- 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme 
Mjesto rada: područje općine Marijanci 
 
Uvjeti: 
-medicinska sestra/tehničar  
- odobrenje za samostalan rad  
- poznavanje rada na računalu  
- B kategorija za vozača  
 

6. medicinska sestra/tehničar u timu obiteljske (opće) medicine – 1 izvršitelj/ica -  na određeno vrijeme 
Mjesto rada: ordinacija obiteljske (opće) medicine u Belom Manastiru, Školska 5 
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Uvjeti: 
-medicinska sestra/tehničar  
- odobrenje za samostalan rad  
- poznavanje rada na računalu 
 

7. fizioterapeutski tehničar - 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme 
Mjesto rada: ambulanta fizikalne terapije Beli Manastir, Školska 5 
 
Uvjeti: 
- fizioterapeutski tehničar  
- odobrenje za samostalan rad  
- poznavanje rada na računalu  
 
Uz pismenu prijavu na natječaj obavezno priložiti: 

1. životopis 
2. presliku svjedodžbe/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. presliku uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu (samo za radno mjesto po točkom 2.) 
10. izjavu 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 potrebe 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. 
Dom zdravlja Osječko-baranjske županije pribaviti će, temeljem čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18, 
125/19 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 zadržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti provjeravanje 
stručnih i radnih sposobnosti testiranjem, razgovorom i/ili pisanom provjerom znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova 
radnog mjesta, rješavanjem određenih radnih zadataka ili na drugi prikladan način. O načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se 
testiranje provesti, kao i o vremenu testiranja, razgovora i/ili pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina, rješavanja određenih radnih 
zadataka, 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“. 
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 
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