
OPĆA BOLNICA «DR. IVO PEDIŠIĆ» SISAK 

J. J. Strossmayera 59 

44000 Sisak 

Odjel za pravne i kadrovske poslove 

Odsjek za opće i kadrovske poslove 

Broj: 2176-125-26-2-1749-5/17 

Sisak, 29. ožujak 2017. 

 

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice «Dr. Ivo Pedišić» Sisak Ur.broj: 2176-128-01-

1151-2/14, članka 7. Pravilnika o radu, Odluke Upravnog vijeća od 3. ožujka 2017., Ur.broj: 

2176-125-01-1819-2/17 te suglasnosti Ministarstva zdravstva Kl. 100-01/17-03/165, Ur.broj: 

534-04-1-1/4-17-10 od 17. ožujka 2017. ravnatelj Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak 

raspisuje 

 

     N A T J E Č A J 

za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca 

 

 

1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST  

OFTALMOLOGIJE      1  izvršitelj/ica 

 

Kandidat treba ispunjavati sljedeće uvjete: 

 završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine 

 položen stručni ispit doktora medicine 

 položen specijalistički ispit iz oftalmologije 

 odobrenje za samostalan rad specijalista oftalmologije 

 

Prijavi treba priložiti: 

 životopis  

 domovnicu (kopija) 

 diploma o završenom studiju doktora medicine (kopija) 

 uvjerenje o položenom stručnom ispitu doktora medicine (kopija) 

 uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu specijalista oftalmologije (kopija) 

 odobrenje za samostalan rad specijalista oftalmologije (kopija) 

 potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci (kopija) 

 

Kandidat koji na temelju posebnih propisa ostvaruje prednost pri zapošljavanju, dužan je u 

prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju 

za ostvarivanje rečenog prava. 

  

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.  

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve priloge navedene u natječaju.  

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz 

javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.  

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja poslodavac pridržava pravo provesti testiranje 

ili usmeni razgovor u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje 

poslova radnog mjesta na koje se kandidat prima, a o čemu će kandidati biti obaviješteni 

putem web stranice Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak.  

Ako kandidat ne pristupi navedenoj prethodnoj provjeri smatrat će se da je povukao prijavu 

na natječaj.  



 

Kandidat koji se pozove na propise temeljem kojih ostvaruje prednost pri zapošljavanju ima 

prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

 

Sve obavijesti u vezi predmetnog natječaja, kao i odluka o odabiru kandidata objavit će se na 

web stranicama Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak pod NATJEČAJI I SPECIJALIZACIJE. 

 

Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne 

odabrati niti jednog kandidata bez obrazloženja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema 

kandidatima.  

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u Službu za pravne i kadrovske poslove 

Opće bolnice «Dr. Ivo Pedišić» Sisak, J. J. Strossmayera 59 od 30. ožujka 7. travnja 2017. Za 

sve informacije pitati na broj telefona 044/553-190. 

 

 

 

 

 

           RAVNATELJ 

 

      mr. sc. Tomislav Dujmenović, dr. med. 

  

  


