
DOM ZDRAVLJA DR. ANDRIJA ŠTAMPAR NOVA GRADIŠKA 
Nova Gradiška, Relkovićeva 7,e-mail: dz-a.stampar@sb.t-com.hr 
Ur.broj: 01-853/21., Nova Gradiška, 25. kolovoza 2021. 

 
Dom zdravlja Dr. A. Štampar Nova Gradiška, Relkovićeva 7, Nova Gradiška, na temelju članka 24. 
Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17,47/18,23/19 
i 66/20), te članka 36. Statuta Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška raspisuje 

NATJEČAJ 

za prijem u radni odnos 
                                                                                                         

    SLUŽBA ZA PRAVNE KADROVSKE I OPĆE POSLOVE 
a) SPREMAČICA (RADNO MJESTO IV. VRSTE=  - 1 (jedan) izvršitelj/ica na neodređeno   
    vrijeme u  Službi za pravne, kadrovske i opće poslove, M/Ž 

       UVJETI: - NKV osnovna škola, 1 godina radnog iskustva na tim poslovima 
 

b) SPREMAČICA (RADNO MJESTO IV. VRSTE=  - 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno   
    vrijeme u  Službi za pravne, kadrovske i opće poslove, zamjena za privremeno odsutnog radnika, 
    M/Ž 

       UVJETI: - NKV osnovna škola, 1 godina radnog iskustva na tim poslovima 
 
       Kandidati pod a) i b) su dužni uz prijavu na oglas dostaviti: 
                                                                                      - preslik svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi                              

                -elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda           
  za mirovinsko osiguranje o radnom stažu                                                                                 

                                                                                      - preslik domovnice 
                                                                          - životopis. 

Prijavu na natječaj je obvezno vlastoručno potpisati.                                                                                      
Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to 
pravo i ima prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužna 
je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu 
o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. 
Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o 
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj 
dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici 
Ministarstva hrvatskih branitelja: http://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu 
prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.Kandidati koji podnesu pravovremenu 
i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili 
pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Nepravodobne 
i nepotpune prijave neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. Do donošenja odluke o 
izboru, natječaj može biti poništen. 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o 
izboru. 
Prijave se podnose u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana objave oglasa na adresu: Dom zdravlja Dr. 
Andrija Štampar Nova Gradiška, Relkovićeva 7 s naznakom „PRIJAVA NA NATJEČAJ“. 
 

                  
  Dom zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška 


