
Na temelju članka 20, točka a) Zakona o radu (Službene novine FBiH br. 26/16 i 89/18) , članka 

22. Zakona o radu (Narodne novine ZHŽ, broj: 11/17), članka 29. Statuta Doma zdravlja 

Ljubuški, članka 11. Pravilnika o radu Doma zdravlja Ljubuški br.1036/2019 od 7. kolovoza 

2019. godine, ravnatelj Doma zdravlja Ljubuški r a s p i s u j e: 

 

 

JAVNI  NATJEČAJ 

za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme 

u Dom zdravlja Ljubuški 

 

1. Doktor medicine – četiri (4) izvršitelja. 

 

Opis poslova: obavljanje poslova doktora medicine u Službi hitne medicinske pomoći i Odjelu 

obiteljske medicine Doma zdravlja Ljubuški 

          

Uvjeti za prijem: 

Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete : 

- da je državljanin BiH (dostaviti Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci); 

- da je stariji od 18 godina (dostaviti Izvod iz matične knjige rođenih); 

- da nije otpuštan iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini 

vlasti u BiH, u periodu od 3 (tri) godine prije objave natječaja (dostaviti ovjerenu 

izjavu); 

- Uvjerenje o nekažnjavanju (dostaviti uvjerenje od nadležne policijske uprave, ne 

starije od tri mjeseca); 

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (dostaviti potvrdu od 

nadležnog suda ne stariju od tri mjeseca); 

- da nije obuhvaćen odredbom čl. IX. Ustava BiH (dostaviti ovjerenu izjavu) 

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: 

           - završen medicinski fakultet  - diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može     

biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za 

kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu 



potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i 

Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dostaviti ovjerenu presliku diplome); 

         - položen stručni ispit (dostaviti ovjerenu presliku uvjerenja o položenom stručnom  ispitu);     

         - licenca za samostalan rad (dostaviti ovjerenu presliku licence); 

         - najmanje 9 mjeseci radnog iskustva u struci (dostaviti potvrdu o radnom iskustvu). 

 

Uz prijavu na Natječaj te gore navedene dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, koji 

moraju biti originali ili ovjerene kopije, kandidati su dužni dostaviti i kratak životopis.                                                                         

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti u roku od 15 (petnaest) 

dana od dana objavljivanja Javnog Natječaja izravno na protokol Doma zdravlja ili poslati 

poštom na adresu: Dom zdravlja Ljubuški, Dr. Ante Vukšića 3, 88320 Ljubuški, s naznakom: 

"Prijava na Natječaj za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, doktor 

medicine – ne otvaraj". 

Napomena: S kandidatima koji budu ispunjavali uvjete Natječaja, prethodno će se obaviti 

intervju, a o terminu održavanja će kandidati biti pravovremeno obaviješteni. 

O načinu provjeravanja znanja na intervju i bodovanju, kandidati će biti upoznati neposredno 

prije održavanja istog.                                                                                                

Kandidati koji se prijave na natječaj o ishodu će biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 

(trideset) dana od dana zaključenja istoga. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 

Javni natječaj će biti objavljen na Web stranici Doma zdravlja Ljubuški. 

Kandidati koji budu izabrani, nakon provedenog natječaja dužni su prije zasnivanja radnog 

odnosa dostaviti Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad.  

 

 

                                                                                                  Ravnatelj Doma zdravlja Ljubuški 

                                                                                                         Ivan Landeka, dr. med. v.r. 


