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Broj: 01- 525/01-2022 

Slavonski Brod, 22. ožujka 2022. godine 

 

 

 

Na temelju odredbe čl.27. Statuta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko – posavske 

županije i suglasnosti Ministarstva zdravstva Klasa: 100-01/22-03/61, Urbroj: 534-03-3-1/6-

22-9 od 17. ožujka 2022. godine, ravnatelj raspisuje  

 

NATJEČAJ 

 

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radi povećanog opsega posla na vrijeme od 6 

(šest) mjeseci: 

 

1. Jednog/e prvostupnika medicinsko – laboratorijske dijagnostike – VŠS - u Službu 

za kliničku mikrobiologiju – mjesto rada Slavonski Brod 

 

Stručni uvjeti: 

- završen stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike 

- položen stručni ispit i/ili 

- važeće odobrenje za samostalni rad  

 

Prijavi/Zamolbi treba priložiti: 

1. Životopis 

2. Presliku domovnice 

3. Presliku diplome 

4. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis o radnom 

stažu koja nije starija od dana objave natječaja 

5. Presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ( ako je bio dužan polagati ) 

6. Presliku odobrenja za samostalan rad 

7. Potvrda o nekažnjavanju i da nije pod istragom ne starija od 1 (jedan) mjesec od dana 

raspisivanja natječaja 

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. 

Prijave se podnose na Ured ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-

posavske županije, V. Nazora 2A, pp129, Slavonski Brod s naznakom ''ZA NATJEČAJ-NE 

OTVARAJ''. Kandidati su dužni u prijavi naznačiti za koje radno mjesto se prijavljuju. 
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Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj 

pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju 

imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja  u skladu s člankom 102. 

stavkom 1.-3. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih 

obitelji ( NN 121/17 ) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju 

traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze iz članka 103. istoimenog Zakona. Popis 

dokaza kojima se ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju na temelju Zakona o  

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17 ) 

dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-

843/843. 

Sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe 

oba spola.  

Sukladno čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18), Zavod će prije 

primanja na rad, po službenoj dužnosti, za odabranog kandidata pribaviti dokaz da nije osuđen 

za kaznena djela iz glave XVI. Kaznenog zakona (Narodne novine br. 125/11., 144/12., 

56/15., 61/15. i 101/17.) – Kaznena djela protiv spolne slobode i glave XVII. istoga Zakona – 

Kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. 

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni. 

Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko – posavske županije  zadržava pravo ne donijeti 

odluku o odabiru kandidata po provedenom natječaju. 

NAPOMENA: Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u 

svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. 

Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije jamči svakom prijavljenom 

kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka 

zapošljavanja.  

 

 

 Za točnost i zakonitost:                                              RAVNATELJ: 

 

           Marija Vukelić, dipl. iur.      izv. prof. prim. dr. sc. Ante Cvitković, dr. med. 

         

 

 

         

Dostaviti: 

1. Oglasna ploča Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije 

2. Web stranica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije 

3. Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Slav. Brod 

4. Narodne novine 

5. Pismohrana 
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