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Broj: 01-1731-1/2018 
Čakovec, 17. prosinca 2018.  
 
 Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, odredbi 
Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 
139/14, 116/15, 62/16, 69/16 – ispravak i 6/17), članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam 
specijalizanata (NN br. 83/15), Odobrenja Plana specijalizacija Ministarstva zdravlja RH KLASA: 
131-01/17-01/200, URBROJ: 534-03-1-1/4-18-2 od 16. siječnja 2018. godine, ravnatelj Zavoda za 
hitnu medicinu Međimurske županije, objavljuje 
 

NATJEČAJ 

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme s probnim radom do 6 mjeseci doktora medicine (m/ž) 
radi upućivanja na specijalističko usavršavanje iz  

- hitne medicine – jedan (1) izvršitelj/ica. 

Opći uvjeti:  
–    zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim 
      studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine 
–    odobrenje za samostalan rad (licenca). 

 
Uz pisanu prijavu (zamolbu) na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta i 
dokumente radi utvrđivanja redoslijeda: 

– životopis, 
– presliku domovnice, 
– presliku diplome Medicinskog fakulteta, 
– elektronički zapis (ili potvrda) izdano od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
   osiguranje o evidentiranom radnom stažu, ne starije od dana objave ovog natječaja, 
– presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni  
   postupak (ne starije od 3 mjeseca do dana objave ovog natječaja),  
– presliku potvrde o položenome stručnom ispitu, 
– presliku odobrenja za samostalan rad (licenca), 
– presliku prijepisa položenih ispita na studiju, 
– presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija, 
– presliku nagrada za vrijeme studija, 
– presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, 
– popis objavljenih radova i kopije radova, 
–presliku ugovora  o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 
 
Pristupnici su obavezni izvornike tražene dokumentacije predočiti Povjerenstvu prilikom 

odaziva na razgovor. 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17) 
na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Kandidati/tkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, 
dužni/ne su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale 
kandidate/tkinje samo pod jednakim uvjetima uz ispunjavanje svih traženih uvjeta iz natječaja, ako 
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dostave isprave kojima dokazuju svoj status prema posebnim propisima. Kandidati koji se pozivaju na 
pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz 
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze 
dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-
843/843. 

Pisane prijave na natječaj s obveznim prilozima, podnose se na adresu: Zavod za hitnu 
medicinu Međimurske županije, I. G. Kovačića 1e, 40 000 Čakovec, s naznakom »Prijava na natječaj 
za specijalističko usavršavanje iz hitne medicine« u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim 
novinama. 

  
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 
 
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidati/kinje dostavljaju po obavijesti o 

izboru, a prije donošenja odluke o izboru. 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Zavodu za hitnu medicinu Međimurske županije da 
se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju te čuvaju u skladu s općim aktima Zavoda 
za hitnu medicinu Međimurske županije, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje. 

Kandidati/kinje koji će biti izabrani u obvezi su prilikom sklapanja ugovora o radu poslodavcu 
na uvid dati osobnu iskaznicu te mu dostaviti dokumentaciju o ispunjenju traženih uvjeta u 
originalu/ovjerenom presliku. 

 
Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije pridržava pravo poništiti ovaj natječaj, 

odnosno, ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve 
odgovornosti prema kandidatima. 
 

Odluka o izboru specijalizanta javno će se objaviti na oglasnoj ploči i internetskoj stranici 
Zavoda najkasnije u roku od 20 dana od dana obavljenog razgovora s Povjerenstvom. 

 
                      

Ravnatelj 
Zavoda za hitnu medicinu 

Međimurske županije 
dr. sc. Tomislav Novinščak, prof. v.š. 

 dr. med., spec. opće kirurgije 


