
DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE 
POŽEGA, MATIJE GUPCA 10 
 
Ur. br.: 10-14-561-03/533 
U Požegi, 03. lipnja 2014. godine 
 
        Dom zdravlja Požeško-slavonske županije, sa sjedištem u Požegi, M. Gupca 10, kojega zastupa 
ravnatelj Darko Puljašić, dipl.iur., temeljem članka 39. Statuta Doma zdravlja Požeško-slavonske 
županije (Požeško-slavonski glasnik 8/2003, 16/2009), uz odobrenje o zapošljavanju Ministarstva 
zdravlja klasa:100-01/14-03/394, ur.broj:534-07-1-1-1/3-14-02  donosi  
 
 

ODLUKU 
O RASPISIVANJU NATJEČAJA 

 
Čl. 1. 
        Dom zdravlja Požeško-slavonske županije raspisuje natječaj za zapošljavanje, zasnivanje radnog 
odnosa na određeno vrijem na period od tri mjeseca ( zamjena tijekom godišnjih odmora) za zanimanje 
 

- medicinska sestra-medicinski tehničar opći smjer   3 (tri) izvršitelja 
      Mjesto rada:  Pakrac i okolica 2 (dva ) izvršitelja i jedan izvršitelj za područje Požege i okolice. 

 
Uvjeti  koje kora ispunjavati kandidat/kandidatkinja: završena srednja medicinska škola u zanimanju 
medicinska sestra/medicinski tehničar opći smjer, godina dana radnog iskustva, položen stručni ispit, 
ishođeno odobrenje  za samostalni rad (licenca),  položen vozački ispit s B kategorijom, poznavanje rada 
na računalu, te osoba ne smije biti kažnjavana. 
 
PRIJAVA ZA NATJEČAJ TREBA SADRŽAVATI: zamolbu, životopis, domovnicu, presliku svjedodžbe 
završnog ispita medicinske škole, presliku rješenje o položenom stručnom ispitu za navedeno 
zanimanje, presliku važećeg odobrenja za samostalni rad (licenca),  presliku  ispisa (ili potvrda) radnog 
staža izdanu  od strane HZMO, potvrdu o statusu osobe s invaliditetom ( na radno mjesto mogu biti 
primljeni i invalidi),  uvjerenje o nekažnjavanju ne starine od 30 dana. 
 
Preslika dokumentacije koja će se priložiti natječaju ne mora biti ovjerena, a nepotpune i 
nepravovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba 
spola. 
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave odnosno natječaj je otvoren od 04. lipnja 2014. 
godine do zaključno 11. lipnja 2014. godine.  
                                                                                                          
                                                                                                                                Ravnatelj 
                                                                                                                   Darko Puljašić, dipl.iur. 
Dostaviti: 

- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Požega, Alojzija Stepinca 5, 34000 Požega 

- Oglasna ploča Doma zdravlja u Požegi i Pakracu, 

- Web stranica Doma zdravlja, 

- Arhiva         


