DOM ZDRAVLJA ŠIBENIKŠIBENIK
S. Radića 83
Broj:01-3408/1-2021
Šibenik,11.10.2021.
Temeljem članka 23. Statuta Doma zdravlja Šibenik, Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN
100/18,125/19, 133/20) i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanta (NN 100/
83/15,100/218) a sukladno odobrenom Planu specijalizacija za 2021. godinu od
Ministarstva zdravstva , ravnatelj Doma zdravlja Šibenik raspisuje
NATJEČAJ
za izbor pristupnika za odobravanje specijalizacije
za specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije -1 izvršitelj
Opći uvjeti koje pristupnik/pristupnica mora ispunjavati:
-

završeni integralni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, zdravstvenog
usmjerenja- doktor medicine

-

odobrenje za samostalni rad

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti :
-

životopis,

-

presliku diplome,

-

presliku odobrenja za samostalan rad,

-

presliku prijepisa položenih ispita na studiju,

-

presliku potvrde o općem prosijeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,

-

presliku nagrada za vrijeme studija (dekanova, rektorova),

-

presliku potvrde o statusu poslije diplomskog studija, ako ga je pristupnik upisao,

-

popis objavljenih radova i kopije radova,

-

preslike ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i
preslike ugovora o radu ako je pristupnik radio bez specijalizacije u bolničkoj
zdravstvenoj ustanovi

-

potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu ne stariju
od objave natječaja,

-

potvrda o rezultatima psihološkog testiranja,

-

preslika osobne iskaznice.
Prijava na natječaj dostavlja se upisanim putem na adresu:

Dom zdravlja Šibenik, Šibenik, S. Radića 83
„ za natječaj za specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije“

Rok za dostavljanje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u „ Narodnim novinama“.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravovremenu i
urednu prijavu na natječaj te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Urednom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge , odnosno dokaze o
ispunjavanju uvjeta . Nepravovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.
Ukoliko kandidat uz prijave priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni , dužan
je dostaviti i dokaze o njihovoj promjeni ( presliku vjenčanog ili rodnog lista)
Kandidat koji, prema posebnim propisima, ostvaruju pravo prednosti mora se u prijavi
pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema
posebnom zakonu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o
pravima branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Narodne novine broj
121/17), 98/19, dužni su uz prijavu natječaja , osim dokaza o ispunjavanju traženih
uvjeta iz natječaja priložiti sve dokaze i svu dokumentaciju propisanu u članku 103. st. 1.
Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a
koji se mogu naći i na poveznici
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-prizaposljavanju/403.
O terminima razgovora pristupnici koji su predali valjane prijave biti će pozvani na
razgovor putem elektroničke pošte. Sa svim pristupnicima koji su predali valjane prijave
obavit će se razgovor u roku 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. Na razgovor su
pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu
na natječaj.
Odluke o izboru specijalizanta javno se objavljuju na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici
www. dz-sibenik. hr u roku 15 dana od dana razgovora s pristupnicima. Ukoliko izabrani
pristupnik s najvećim brojem bodova povuče svoju prijavu, Povjerenstvo će predložiti
ravnatelju izbor prvog slijedećeg pristupnika prema broju bodova.
Ostale objave , obavijesti i rokovi vezani uz provedbu natječaja propisani su Pravilnikom
o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15)
Dom zdravlja pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog
kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Dom zdravlja Šibenik,
kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke
u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuje zaštitu osobnih
podataka.
Svi kandidati biti će obavješteni o rezultatu natječaja najkasnije u roku od 30 dana od dana
zaključenja natječaja.
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