
DOM ZDRAVLJA 
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 
Split, Kavanjinova 2 
 
Na temelju odluke v.d. ravnatelja Doma zdravlja, uz uvjet probnog rada, raspisuje se: 
 
      N A T J E Č A J 

za prijem u radni odnos (m/ž) 

NA NEODREĐENO VRIJEME u Službi nabave: 
1. viši stručni savjetnik pravne struke……………………. 1 izvršitelj 
2. viši stručni savjetnik ekonomske struke…………….…1 izvršitelj 

 
Uvjeti: 

- za radno mjesto pod 1 - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravnog usmjerenja (s tim 
izjednačena VSS – dipl.pravnik)  
za radno mjesto pod 2.- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog usmjerenja (s tim 
izjednačena VSS – dipl.ekonomist)  

- dokaz o završenoj izobrazbi u području javne nabave 
- pet (5) godina radnog iskustva u struci 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: 
- zamolbu 
- životopis 
- preslik diplome 
- preslik dokaza o završenoj izobrazbi u području javne nabave 
- dokaz o radnom iskustvu u zvanju i to: 

       potvrdu HZMIO – elektronički ispis o radnom stažu i potvrdu iz kojih je   
       razvidno da je kandidat radio na poslovima tražene stručne spreme 

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati. 

Kandidati koji su pravovremeno podnijeli potpune prijave bit će pozvani na testiranje koje se 
sastoji iz dva dijela pismenog i usmenog. Obavijest o pozivu za testiranje i razgovor bit će 
objavljen na mrežnoj stranici Doma zdravlja: www.dz-sdz.hr 
 
Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102. i 103. 
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  da dostave 
dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o 
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužni su se pozvati na čl. 9. 
istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom 
statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika 
zaposlenih osoba s invaliditetom. 
 
Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu 
zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679. 
 

Dom zdravlja SDŽ pridržava pravo poništenja Natječaja u cijelosti, bez navođenja razloga 

poništenja. 

Rok za dostavljanje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja. 

http://www.dz-sdz.hr/
https://branitelji.gov.hr/

