
Broj: 01-301/2012 

Datum: 21. kolovoz 2012. 

Na temelju suglasnosti Ministarstva zdravlja od dana 26. lipnja 2012. i 1. kolovoza 2012. godine, 

sukladno članku 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, Ravnatelj Zavoda za 

hitnu medicinu Međimurske županije, Ivana Gorana Kovačića 1e, Čakovec, raspisuje 

NATJEČAJ  

za prijem u radni odnos u Zavodu za hitnu medicinu Međimurske županije 

1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) u Timu 1 – 7 izvršitelja u 

Zavodu na neodređeno, mjesto rada: Međimurska županija - uz uvjet probnog rada u trajanju 3 

mjeseca 

Uvjeti: 

– medicinski fakultet (doktor medicine), 

– položen stručni ispit, 

– odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore (važeća licenca), 

– radno iskustvo - najmanje 1 godina u struci, 

– poznavanje rada na računalu. 

U slučaju zapošljavanja doktora medicine bez specijalizacije predviđa se upućivanje na specijalizaciju. 

Provođenje selekcijskog postupka: stručno povjerenstvo će utvrditi listu kandidata prijavljenih na 

natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem te ih može pozvati na provjeru znanja i 

sposobnosti. 

Uz prijave na natječaj obavezno dostaviti: 

– životopis, 

– presliku osobne iskaznice (obje strane), 

– presliku domovnice, 

– presliku diplome (svjedodžbe o završenom obrazovanju), 

– uvjerenje o nekažnjavanju (original ne stariji od 6 mjeseci) 

– preslike stranica radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu, 

– presliku odobrenja (licence) za samostalan rad  

– presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu. 



Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat/tkinja dostavlja po obavijesti o izboru, a prije 

donošenja odluke o izboru. 

Kandidati koji će biti izabrani u obvezi su prilikom sklapanja ugovora o radu poslodavcu dostaviti 

dokumentaciju o ispunjenju traženih uvjeta u originalu/ovjerenom presliku. 

Prijave na natječaj s obveznom naznakom za koje se radno mjesto prijava podnosi i s potrebnom 

dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije, Čakovec, 

Ivana Gorana Kovačića 1e, s naznakom: »Za natječaj – Zavod za hitnu medicinu Međimurske 

županije«, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama. Ukoliko u roku od 8 dana od objave ne 

pristignu prijave na temelju kojih će se izvršiti izbor, rok za dostavu je otvoren i nakon 8 dana od 

objave natječaja u Narodnim novinama, i to do popunjavanja.  

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 116/03) na natječaj se mogu 

javiti osobe oba spola. 

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni. 
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