
 
 
DOM ZDRAVLJA 
SLAVONSKI BROD 
Borovska 7 
35000 Slavonski Brod  
Broj: 128/017.g.   
Dana:  23.03.2017.g. 
 
 
Na temelju odredaba Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora 
medicine (NN 100/11 - 6/17) i Pravilnika o mjerilima za prijam 
specijalizanta (NN 83/15) te odobrenja Plana specijalizacija za 2016.g. 
Dom zdravlja Slavonski Brod raspisuje  
 
 
 

                N A T J  E Č A J  
 
za izbor pristupnika za odobrenje 

                     specijalizacije  iz ginekologije i opstetricije  (m/ž) 
  
  I      Za  specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije  

         1 (jedan) izvršitelj /izvršiteljica 
                                                

II  Opći uvjeti:  
 

1. Zdravstveni radnik sa završenim integriranim 
preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog 
usmjerenja – doktor medicine  

2. odobrenje za samostalan rad  
 
III  Uz prijavu na natječaj potrebno je obvezno priložiti dokaze o  
           ispunjavanju uvjeta iz natječaja u izvorniku ili ovjerenoj  
           preslici: 

- životopis  
- domovnicu 
- diplomu medicinskog fakulteta   
- uvjerenje (potvrdu) o položenom stručnom ispitu  
- odobrenje za samostalan rad (licenca)  
 

   Pristupnici obvezno dostavljaju i slijedeću  obveznu  
   dokumentaciju:  
 
 -  preslik prijepisa položenih ispita na studiju  
          -  preslik potvrde o općem  prosjeku ocjena tijekom studija  
             te duljini trajanja studija  

-  preslik nagrada za vrijeme studija 
-  preslik potvrde o  statusu poslijediplomskog doktorskog     
   studija 
-  popis objavljenih radova i kopije radova 



-  dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis ili potvrda o  
   podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  
   zavoda za mirovinsko osiguranje 
 - presliku Ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj  
   zdravstvenoj zaštiti 

 
  IV     Cjelokupni natječajni materijal dostavlja se Povjerenstvu   
           koje će izvršiti bodovanje i razgovor samo  za one  
           pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju iz ovog  
           natječaja. 
           O terminu razgovora svaki pristupnik se izvješćuje pismenim  
           putem ili putem  elektroničke pošte. 
 
   Na razgovoru, pristupnici su obvezni predočiti Povjerenstvu  
           izvornike dokumenata iz stavka 2. točke III natječaja. 
 
          Redoslijed pristupnika utvrđuje se primjenom mjerila  
          propisanih odredbama Pravilnika o mjerilima za prijem  
          specijalizanata (NN 83/15).  
 
  V     Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola.  
 
  VI    Prijave na natječaj dostavljaju se u roku 8 dana od dana  
          objave natječaja   u zatvorenoj omotnici na adresu:  
 

     Dom zdravlja Slavonski Brod,  
                   Borovska 7, 
                   35000  Slavonski Brod, 

                   s naznakom: «Natječaj za specijalizaciju».  
 
          Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.  
 
          Odluku o izboru specijalizanta donosi  ravnatelj, a ista će se  
          javno objaviti na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici  
 Doma zdravlja Slavonski Brod najkasnije u roku 20 dana od  
         dana obavljenog  razgovora s pristupnicima natječaja. 

 
      Dom zdravlja Slavonski Brod 


