OPĆA BOLNICA PULA
Zagrebačka 30,
11.12.2015.
Broj: 11036/15
Sukladno odredbama važećeg Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora
medicine (NN 100/2011, 133/2011, 54/2012, 49/2013), Pravilnika o mjerilima za
prijem specijalizanata (NN 83/2015) te Pravilnika o specijalističkom usavršavanju
magistra medicinske biokemije (NN 73/08), a na temelju odluke Sanacijskog vijeća
od 26. ožujka 2015. godine te odobrenja plana specijalizacija i užih specijalizacija za
2015. godinu Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, klasa: 131-01/15-01/109 ,
urbroj: 534-04-1-2/2-15-2 od 30.04.2015. godine Opća bolnica Pula, Zagrebačka 30,
raspisuje
NATJEČAJ
za prijam specijalizanata
Za dodjelu specijalizacije za doktore medicine:
-

Jedan(1) specijalizant/ica iz gastroenterologije

Opći uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati jesu:
1. zdravstveni radnik visoke stručne spreme – stručnog zvanja doktor medicine
2. odobrenje za samostalan rad
Redoslijed pristupnika utvrđuje se prema mjerilima propisanim važećim Pravilnikom
o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) i Pravilnikom o specijalističkom
usavršavanju magistra medicinske biokemije (NN 73/08).
Uz vlastoručno potpisanu ponudu svi pristupnici trebaju priložiti sljedeće dokaze o
ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:
1. životopis,
2. domovnicu,
3. diplomu,
4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
5. odobrenje za samostalan rad,
6. prijepis položenih ispita na studiju,
7. potvrdu o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
8. nagrade za vrijeme studija,
9. potvrdu o poslijediplomskom studiju,
10. popis objavljenih radova,
11. E-ispis radne knjižice izdan od HZMO-a ili potvrdu o radnom iskustvu
12. dokument iz kojega je vidljiva dužina rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u
bolničkoj zdravstvenoj ustanovi (ugovor ili potvrda o obavljanju poslova
doktora medicine)

Pristupnici mogu cjelokupnu dokumentaciju dostaviti u preslici, a izvornike
dokumenata obvezni su predočiti Povjerenstvu na razgovoru.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Pristupnici koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i
dokazima, biti će, najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda
po natječaju, pozvani na razgovor s Povjerenstvom.
Prije poziva na razgovor obavit će se psihološko testiranje u Općoj bolnici Pula.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora objavit će se najkasnije 5 dana
prije održavanja na web stranici Opće bolnice Pula; http://www.obpula.hr/ i na
oglasnoj ploči Opće bolnice Pula te će svi kandidati o istom biti obaviješteni putem emaila.
U slučaju kada dva pristupnika ostvaruju isti broj bodova sukladno mjerilima
utvrđenim Pravilnikom, prednost pri konačnom redoslijedu kandidata ima pristupnik
koji je bio sudionik Domovinskog rata sukladno Zakonu o pravima hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, koji je dokaz o postojanju
ovog prava priložio uz ponudu na natječaj.
Odluka o izboru specijalizanata biti će donešena i javno objavljena u roku od 15 dana
od dana razgovora s Povjerenstvom.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 (šest) mjeseci.
Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Opće bolnice Pula, na web stranici Opće
bolnice Pula te u dnevnim novinama „Večernji list“ dana 11.12.2015. godine. Rok za
prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u dnevnim novinama,
zaključno sa 28.12.2015. godine.
Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Ponude sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na adresu Opća
bolnica Pula, Zagrebačka 30, Pula, ili osobno predaju u urudžbeni zapisnik bolnice, A.
Negri 6, Pula (upravna zgrada I kat), s naznakom “Povjerenstvo za natječaj –
specijalizacija iz („naziv specijalizacije”), ukoliko se kandidat prijavljuje za više
specijalizacija, potrebno je za svaku specijalizaciju (navesti prioritetni redoslijed)
dostaviti vlastoručno potpisanu ponudu, dok je traženu dokumentaciju potrebno
dostaviti u jednom primjerku.

