
OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE  

Broj: 01-243/1-2022 

Našice, 23. svibnja 2022. g.  

 

Na temelju Odobrenog plana prijema pripravnika od strane Ministarstva zdravstva  Klasa: 023-

03/21-01/776, Urbroj: 534-07-2-3/1-22-31 od dana 13. svibnja 2022. g. te članka 21. Statuta 

Opće županijske bolnice Našice, suglasno čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike 

i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ br. 56/2022), ravnatelj Opće županijske 

bolnice Našice objavljuje 

 

N a t j e č a j 

 

 

Za prijem pripravnika-zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo za sljedeća 

zvanja: 

 

1. PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE - VŠS, 4 izvršitelja 

2. FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/KA – SSS, 4 izvršitelja 

3. PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE 

- VŠS, 1 izvršitelj 

4. PRVOSTUPNIK/CA RADNE TERAPIJE - VŠS, 1 izvršitelj 

5. PRIMALJA ASISTENT/ICA – SSS, 1 izvršitelj 

6. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR– SSS, 1 izvršitelj 

 

 

Uvjeti: 

- Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih koje nemaju više od 6 

mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja zdravstva 

- Zdravstveni radnik koji ima obvezu obavljanja pripravničkog staža nakon završenog 

obrazovanja. 

 

 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, 

„Narodne novine“ br. 82/08, 69/17).  

 

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave natječaja u Narodnim novinama.  

                             

 Uz zamolbu, kandidati su dužni priložiti:  

     1.   životopis 

2. preslika domovnice 

3. preslika svjedodžbe/diplome o završenom školovanju 

4. potvrda o dužini trajanja školovanja 

5. potvrda o prosjeku ocjena 

6. elektronički ispis staža iz HZMO (ne stariji od 23. svibnja 2022. g.), 

7. potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi u evidenciji 

nezaposlenih osoba u vremenu trajanja natječaja 

8. preslika rodnog lista. 

 

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim 

braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  („Narodne 

novine“ broj:121/2017, 98/2019, 84/21), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i 



ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj 

dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta: dokaze o ispunjavanju formalno-

pravnih uvjeta natječaja i dokaze kojima dokazuje da ostvaruje pravo prednosti pri 

zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju 

dostupni su na poveznici Središnjeg državnog portala: 

 

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9. Zakona o 

profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne 

novine“ broj:157/2013, 152/2014, 39/2018, 32/2020), dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona 

te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s 

invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s 

invaliditetom. 

 

Prijave i priloge s dokazima o ispunjavanju uvjeta u preslici dostaviti na adresu Opća županijska   

bolnica Našice, Bana Jelačića 10, 31 500 Našice, s naznakom „Natječaj za prijem pripravnika 

za zvanje_____________, ne otvaraj“.  

 

 Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

 

Prijavljeni kandidati biti će obaviješteni o krajnjim rezultatima putem oglasne ploče i web 

stranice OŽB Našice.      

 

OŽB Našice dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa 

koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su 

izričito suglasni da Opća županijska bolnica Našice kao voditelj zbirke osobnih podataka može 

prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka. 

 

 

                           V.d. ravnatelja OŽB Našice 

                             Dino Vida, univ.spec.oec.                                                 

 

 

 

 

 


