
DOM ZA STARIJE OSOBE TISNO 

Istočna Gomilica 4, Tisno 

 

Broj: 150/14 

Tisno, 15. listopada 2014. godine 

Na temelju članka 2. Rješenja o imenovanju privremenog ravnatelja javne ustanove Dom za 
starije i nemoćne osobe Tisno, Općinskog vijeća Općine Tisno, od dana 23. lipnja 2014. 
godine, privremena ravnateljica Doma za starije osobe Tisno raspisuje 

 

JAVNI NATJEČAJ 

za zasnivanje radnog odnosa u Domu za starije osobe Tisno na radno mjesto glavna 
medicinska sestra  – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci, uz 
probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca, mjesto rada: Tisno. 

Uvjeti: 

- završeni stručni studij sestrinstva, 
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci, 
- položen stručni ispit, 
- odobrenje za samostalan rad. 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati i kandidatkinje su dužni priložiti u originalu ili 
ovjerenom presliku: 

- životopis, 
- dokaz o hrvatskom državljanstvu, 
- dokaz o radnom stažu, 
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi, 
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), 
- dokaz o položenom stručnom ispitu, 
- odobrenje za samostalan rad. 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a 
prije sklapanja ugovora o radu. 

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na javni natječaj ne smatraju se 
kandidatima prijavljenim na javni natječaj i njihove prijave neće se razmatrati. 
 
Pisane prijave na javni natječaj s obveznim prilozima podnose se na adresu: Dom za starije 
osobe Tisno, na privremenoj adresi: Uska ulica 1, 22240, s naznakom: „Natječaj za 
zasnivanje radnog odnosa u Domu za starije osobe Tisno – glavna medicinska 
sestra“. 
 
Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja u dnevnom listu Slobodna 
Dalmacija. 
 
Dom za starije osobe Tisno pridržava pravo djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti 
natječaj bez posebnog obrazloženja. 
 
O rezultatima izbora (odnosno o poništenju natječaja) svi kandidati koji su se prijavili na 
natječaj biti će pisano obaviješteni u primjerenom roku. 
 
 

 

Privremena ravnateljica 

dr.sc. Marija Alfirev,v.r.  



 


