
 

 

 

 

 

 

 

Broj: 43000/2018-618 

Slavonski Brod, 9.3.2018. 

Na temelju  čl. 24. Statuta Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod, ravnatelj prim. Josip 

Samardžić, dr.med., objavljuje 

N A T J E Č A J 
 

1. za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada: 
 
a.) 1 viši stručni savjetnik za poslove planiranja razvoja i korištenja sredstava EU  

Stručni uvjet: sveučilišni diplomski studij ekonomije-magistar ekonomije (VSS) 
-4 godine radnog iskustva u struci, rad na računalu, poznavanje engleskog jezika 
-radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci 

 
b.) 1 informatičar na održavanju sistemskih programa i inform. opreme i infrastrukture 

Stručni uvjet: sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij elektrotehnike, 
informatike,računarstva, strojarstva ili srodni tehnički smjer (VSS) 
-radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci 

 
c.) 1 informatičar na poslovima unaprijeđenja inf.podrške informacijskog sustava  

Stručni uvjet: preddiplomski sveučilišni ili stručni studij informatike, (VŠS) 
-radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca 

 
d.) 1 kontrolor za održavanje aparata za dijalizu i sustava pripreme vode 

Stručni uvjet: preddiplomski sveučilišni ili stručni studij informatike ili elektrotehnike (VŠS) 
-1 godina radnog iskustav u struci 

-radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca 

 
e.) 1 viši stručni referent za računovodstvene poslove  

Stručni uvjet: preddiplomski sveučilišni ili stručni studij ekonomije, (VŠS) 
-1 godina radnog iskustav u struci 

-radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca 

 
f.) 1 kontrolor održavanja medicinskih aparata i opreme  

Stručni uvjet: srednja škola elektrotehničkog smjera (SSS) 
-radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca 

 
g.) 1 stručni referent za opće poslove  

Stručni uvjet: srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke (SSS) 
-1 godina radnog iskustva u struci 

-radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca 

 

h.)      1 stručni referent u prehrani 
Stručni uvjet: srednja stručna sprema prehrambenog ili srodnog smjera (SSS) 

-1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
-radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca 

 

i.)       2 pomoćna radnika u kuhinji  
 Stručni uvjet: osnovna škola (NSS) 

-radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 mjesec 
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j.) 12 spemačica  

Stručni uvjet: osnovna škola (NSS) 
-radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 mjesec 

 
Uz prijavu za natječaj potrebno je obvezno priložiti: 
- vlastoručno potpisanu zamolbu sa  životopisom, 

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi za traženo radno mjesto, odnosno preslik diplome ili završne  

     svjedodžbe,   

- preslik domovnice,  

- preslik rodnog lista, 

- preslik potvrde HZMO o radnom stažu – elektronički zapis (ne stariji od 30 dana) 
- dokaz o radnom iskustvu pod 1.a., 1.d., 1.e. ,1.g. i 1.h (ugovor o radu, potvrda ili izjava poslodavca o    
  vrsti poslova koju je radnik obavljao) 

 
2. za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme: 

 

a)   1 doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricije 
Stručni uvjet: sveučilišni diplomski studij medicine – doctor medicine (VSS), položen specijalistički ispit 
iz ginekologije i opstetricije 

      -radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme  

 
Uz prijavu za natječaj potrebno je obvezno priložiti: 
- vlastoručno potpisanu zamolbu sa  životopisom, 

- dokaz o stečenoj stručnoj - preslik diplome,  

- dokaz o položenom specijalističkom ispitu iz ginekologije i opstetricije, 

- odobrenje za samostalni rad, 

- preslik domovnice,  

- preslik rodnog lista, 

- preslik potvrde HZMO o radnom stažu – elektronički zapis (ne stariji od 30 dana) 
 

U zamolbi za natječaj kandidati su dužni navesti na koje radno mjesto se prijavljuju. Ukoliko se prijavljuju 

na više radnih mjesta potrebno je dostaviti za svako radno mjesto zamolbu s traženom dokumentacijom s 

naznakom radnog mjesta. 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, uz prijavu dužni su 

dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa.  

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o 

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17), uz prijavu na 

Natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na 

stranici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

Sa svim kandidatima koji dostave kompletnu dokumentaciju mogu se obaviti razgovori /testiranje sukladno 

potrebama radnog mjesta. 

Poziv kandidatima za razgovor/testiranje,  bit će objavljeni na internetskoj stranici Bolnice 

www.bolnicasb.hr i na oglasnoj ploči Bolnice. 

Prijave kandidata podnose se u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja, osobno ili preporučeno 

poštom na adresu:  

OPĆA BOLNICA «DR. JOSIP BENČEVIĆ» SLAVONSKI BROD, A. Štampara 42, 35000 SLAVONSKI 
BROD, Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova, u zatvorenoj koverti s naznakom "Za zasnivanje 

radnog odnosa – (navesti naziv radnog mjesta)". 
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.  

Nepotpune, nepotpisane te nepravovremene prijave na kojima nije naznačeno radno mjesto neće se 

razmatrati.Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja. 

Odluke o odabranim kandidatima javno će biti objavljene na internetskoj stranici Bolnice www.bolnicasb.hr 

i na oglasnoj ploči Bolnice. 

 

                                                                                                    RAVNATELJ: 

                             prim. Josip Samardžić, dr.med. 


