
Dom za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod, ul.K.Jelene br.26, 35000 Slavonski Brod, 
sukladno odredbama čl.5. “Pravilnika o radu, unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova 
Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod“ ,  raspisuje: 
 
 
                                                                NATJEČAJ 

za prijem u radni odnos za rad  u  
Domu  za starije i nemoćne Slavonski Brod i 

 dislociranoj jedinici  Doma, Dom sv.Vinko Nova Kapela 
 
 

I.  
 

1. MEDICINSKA SESTRA - TEHNIČAR  

                                                                          - 2- izvršitelj/ice na neodređeno vrijeme 
1.1.Uvjeti: SSS- medicinskog usmjerenja 
 Položen stručni ispit- (original ili ovjerena  preslika Uvjerenja o položenom ispitu) 
 Radno iskustvo u struci 1 godina 
 Probni rad  2(dva) mjeseca 

1.2.Opći uvjeti uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: 
 dokaz o stručnoj spremi ( ovjerena preslika) 
 odobrenje za samostalan  rad  izdano od nadležne Komore (ovjerena preslika) 
 zamolba sa životopisom  
 domovnica 
 preslika osobne iskaznice 
 potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a 
 uvjerenje o nekažnjavanju (original-ne starije od 30 dana) 

 
2. NJEGOVATELJ / ICA 

                                                                           - 1-izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme 
2.1.Uvjeti: PKV - OŠ- završeno osposobljavanje za njegovatelja/ica  
 original ili ovjerena preslika Uvjerenja 
 Radno  iskustvo u struci 1 godina 
 Probni rad 1(jedan) mjesec 

2.2.Opći uvjeti uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: 
 dokaz o stručnoj spremi (ovjerena preslika) 
 zamolba sa životopisom  
 domovnica 
 preslika osobne iskaznice  
 potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a 
 uvjerenje o nekažnjavanju (original ne starije od 30 dana) 

 
II.  

1. Prijave kandidata se podnose u roku od 10 dana od dana objave Natječaja, osobno ili 
poštom na adresu :Dom za starije i nemoćne osobe, Kraljice Jelene 26. Slav. Brod,  sa 
naznakom  « Natječaj za prijem u radni odnos»(navesti naziv radnog mjesta).  

          Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati, obavijest kandidatima u              
zakonskom roku.  
 
 



2. Osoba koji uz traženu dokumentaciju dostavlja i dokumentaciju radi ostvarivanja prava 
prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama čl.35 “Zakon o pravima Hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji“ (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 
137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 18/13) da bi ostvarila navedena pravo dužna je uz 
dokumentaciju  prijave na javni natječaj  priložiti i slijedeću dokumentaciju: 
 potvrdu o priznatom statusu, odnosno potvrdu (čl.2. navedneog Zakona)o priznatom statusu 

hrvatskog branitelja  ili dragovoljca iz Domovinskog rata,  
 dokaz o nezaposlenosti 
 dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi,ako  se na javni natječaj, prijavljuje dijete smrtno 

stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske 
skrbi 

 Dokaz da ne postoje zapreke sukladno odredbama čl.17.„Zakon o pravima Hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji“  

 Svu navedenu dokumentaciju dostaviti  u originalu ili ovjerenoj preslici 
 

III.  
 
Temeljem odredbi čl.5. toč.5.2.3,„Pravilnika o radu i unutarnjem ustroju Doma za starije i 
nemoćne osobe Slavonski Brod“,prije izbora kandidata prijavljenih na natječaj koji u potpunosti 
ispunjavaju uvjete sukladno dostavljenoj dokumentaciji, mogu se provjeriti i njegove stručne i 
radne sposobnosti.  
Prethodno provjeravanje sposobnosti provodi povjerenstvo koje za to ovlasti ravnatelj , na jedan 
ili više slijedećih načina : 

 Testiranjem kandidata 
 Određivanjem kandidatima da obave neki posao  
 Razgovorom s kandidatima / intervju 

 
 
 
 
 
Ur. broj: 779  /  2017  
 
Slavonski Brod, dana   20.  travnja   2017 godine 
 
 
 
 


