
OPĆA BOLNICA «DR. IVO PEDiŠiĆ» SISAK
Sisak, J. J. Strossmayera 59
Odjel za pravne i kadrovske poslove
Odsjek za pravne poslove
URBROJ:2176-125-26-1-10282/16. JT-IN
Sisak, 25. studenog 2016.

Na temelju Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine {«N.N.» br. 100/11,
133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 69/16} i Pravilnika o mjerilima za prijam
specijalizanata {«N.N.» 83/15} te usvojenog Plana specijalizacija za 2016. godinu, ravnatelj
Bolnice raspisuje

NATJEČAJ
za prijam pristupnika i upućivanje na specijalizaciju iz pulmologije - 1 izvršitelj

I. Opći uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati jesu:
- zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim diplomskim studijem
zdravstvenog usmjerenja,
- odobrenje za samostalan rad {Iicenca},

II. Uz prijavu za natječaj pristupnici trebaju priložiti:
1. životopis
2. preslik diplome
3. preslik domovnice
4. preslik odobrenja za samostalan rad
5. preslik prijepisa položenih ispita na studiju
6. preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
7. preslik nagrada za vrijeme studija
8. preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija
9. popis objavljenih radova i kopije radova
10. preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
11. preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio kao doktor medicine bez specijalizacije u

bolničkoj zdravstvenoj ustanovi
12. preslik rezultata psihološkog testiranja
13. potvrdu o radnom iskustvu
14. potvrda o nekažnjavanju {ne stariju od tri mjeseca}

III. Prema Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata {«N.N.» 83/15} vrednovat će se
duljina trajanja studija, opći prosjek ocjena studija, nagrade za vrijeme studija,
poslijediplomski studij (doktorski studij), stručna i znanstvena aktivnost, rad u primarnoj
zdravstvenoj zaštiti i rad doktora medicine bez specijalizacije u bolničkoj zdravstvenoj
ustanovi.

IV. Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnim propisima {Zakon o pravima
hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakona o profesionalnoj
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rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i dr.) dužni su se u prijavi na natječaj
pozvati na to pravo, priložiti za to dokumentaciju navedenu u tim propisima te imaju
prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

V. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s probnim radom od šest mjeseci.

VI. Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji dostave svu potrebnu
dokumentaciju u roku određenom ovim natječajem.
Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.
Na razgovoru pristupnici su obvezni predočiti Povjerenstvu izvornike priloženih dokumenata,
a o terminu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte, pa su dužni
dostaviti elektroničku adresu zbog nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i
nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Pristupnici su dužni pratiti svoju
elektroničku poštu i odgovoriti na sve primljene e-poruke.

VII. Odluku o izboru specijalizanta koji se prima na specijalizaciju donosi ravnatelj Bolnice na
prijedlog Povjerenstva.
Odluka o izboru specijalizanta bit će objavljena na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici
Bolnice pod "NATJEČAJI I SPECIJALIZACIJE".

VIli. Bolnica si pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne izabrati ni jednog
kandidata, bez obrazloženja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

IX. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Općoj bolnici «Dr. Ivo Pedišić» Sisak,
J. J. Strossmayera 59, 44 000 Sisak. Ponude se dostavljaju u vremenu od 30. studenog 2016.
do zaključno 8. prosinca 2016. godine. Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje Područni ured Sisak, internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje i internetskoj stranici Opće bolnice «Dr. Ivo Pedišić» Sisak pod "NATJEČAJI I
SPECIJALlZACIJEli.
Osoba za kontakt: Ivanka Novinc - poslovni tajnik u Odjelu za pravne i kadrovske poslove,
tel. 044/553-374.

Ravnatel'


