
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 

ŠIBENSKO-KNINSKE  ŽUPANIJE 

Šibenik,Matije Gupca 74  

Br: 1509 - 01/17 

U Šibeniku, 20. srpnja 2017. 

 

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim 

službama (NN 24/17) i članka 22. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske 

županije, Ravnateljica Zavoda objavljuje 

JAVNI  NATJEČAJ 

za radno mjesto 

 

 
1. Spremačica - neodređeno vrijeme, 2 izvršitelja/ice u Odjelu kliničke  

mikrobiologije 
 

 

Uvjeti: 

 

- završena osnovna škola  

 

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: 

-  kratak životopis 

-  presliku svjedodžbe o završenom školovanju  

-  presliku domovnice ili osobne iskaznice  

-  elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  

zavoda za mirovinsko osiguranje 

-  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci) 

 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme i ugovara se probni rad od 1 mjesec. 

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom 

natječaju. Po procjeni, obavit će se s uredno prijavljenim kandidatima razgovor ili testiranje. 

Kandidat koji ne pristupi razgovoru ili testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne 

smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Pozivi radi provjere stručnih i radnih sposobnosti 

kandidata, obavijest o tijeku natječaja te rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici 

Zavoda www.zzjz-sibenik.hr i oglasnoj ploči Zavoda te kandidati neće biti pojedinačno 

pisano obaviješteni. Vrijeme održavanja provjere stručnih i radnih sposobnosti objavit će se 

najmanje pet dana prije provjere na web stranici i oglasnoj ploči Zavoda. Kandidat koji 

ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to 

pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi 

ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog 

prava, dužan je uz prijavu za natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i 

rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, 

dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca 

http://www.zzjz-sibenik.hr/


(ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ne stariji od 30 dana od objave natječaja). 

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije zadržava pravo da bez posebnog 

obrazloženja ne prihvati ni jednu prijavu i poništi natječaj. 

 

 

 

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja 

u „Narodnim novinama“, na adresu : Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, 

Matije Gupca 74, 22000 Šibenik, s naznakom „ Natječaj za radno mjesto spremačice na 

neodređeno vrijeme u Odjelu kliničke mikrobiologije„ . 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      R a v n a t e lj i c a  

                                                                                                                  Diana Dulibić,dipl.iur. 

 

 


