
      OPĆA BOLNICA VARAŽDIN      
Ivana Meštrovića bb, 42000 Varaždin 
 UPRAVNO VIJEĆE 
 
Broj: 02/1-882/3/5-2016. 
Varaždin, 30.05.2016. 
 
 Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 
47/99 i 35/08), članka 59. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 150/08, 71/10, 
139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14), te 
članka 22. -24. Statuta Opće bolnice Varaždin, Upravno vijeće Bolnice na 03. redovnoj sjednici, 
održanoj dana 30. svibnja 2016. godine, donosi 
 

O D L U K U 
 
 I. Raspisuje se Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Opće bolnice Varaždin. 
 II.Natječaj slijedećeg teksta ima se objaviti u “Narodnim novinama”, na web stranici i 
oglasnim pločama Opće bolnice Varaždin, te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: 
 
„Na temelju članka 59. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 150/08, 
71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 
154/14), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 
35/08), te članka 22.–24. Statuta Opće bolnice Varaždin, Upravno vijeće Opće bolnice Varaždin 
raspisuje  
 

JAVNI NATJEČAJ 
 

za izbor i imenovanje  

 

RAVNATELJA OPĆE BOLNICE VARAŽDIN (m/ž) 
 

I. Uvjeti: 

 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij,  

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci,  

- da nije u sukobu interesa, odnosno da nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu 
zdravstvenu ustanovu, 

- da nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica, odnosno 
financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima Opća 
bolnica ima poslovni odnos, 

- da nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela Opće bolnice, kao niti njegov bračni ili 
izvanbračni drug, dijete ili roditelj,  

- da protiv osobe nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji 
potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije 
donijeta presuda, 

- da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna odluka 
disciplinskih tijela nadležnih Komora,  

- da se od strane poslodavca kandidata ne vodi disciplinski postupak zbog povrede obveza 
iz radnog odnosa.  

 

II. Uz prijavu na natječaj, kandidat za ravnatelja dužan je priložiti: 

 

1. životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz 
točke I. ovog natječaja,  



2. diplomu o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili 
integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, u izvorniku ili ovjerenu 
presliku,  

3. odobrenje za samostalan rad nadležne komore (ako je kandidat zdravstvenog 
usmjerenja), u izvorniku ili ovjerenu presliku, 

4. dokaz o hrvatskom državljanstvu, u izvorniku ili ovjerenu presliku, 

5. ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa, odnosno da kandidat nema u vlasništvu 
ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu, da kandidat nema u pravnoj osobi 
vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica s kojima Opća bolnica ima 
poslovni odnos, da kandidat, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema 
financijski ili drugi interes u odlukama tijela Opće bolnice,  

6. uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o 
provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o 
izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda,  

7. uvjerenje nadležne Komore (ako je kandidat zdravstvenog usmjerenja) da protiv 
kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna odluka 
disciplinskih tijela Komore,  

8. uvjerenje poslodavca da se protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveze iz 
radnog odnosa. 

9. program rada i razvoja Opće bolnice Varaždin za mandatno razdoblje. 
 
IV. Ravnatelj Opće bolnice Varaždin imenuje se na mandatno razdoblje u trajanju od 4 godine. 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Po isteku mandata ista osoba može, na 
temelju javnog natječaja, ponovno biti imenovana za ravnatelja. 
 

III. Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u 
„Narodnim novinama“.  
 

IV. Svi kandidati biti će izviješteni o rezultatu natječaja najkasnije u roku od 45 dana od dana 
isteka roka za podnošenje prijava.  

 
V. Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: OPĆA 

BOLNICA VARAŽDIN, Ivana Meštrovića bb, 42000 Varaždin, s naznakom „NATJEČAJ ZA 
RAVNATELJA“), ili se mogu predati osobno u Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova u 
urudžbeni zapisnik, na adresi: Ivana Meštrovića bb, 42000 Varaždin. Nepravovremene i 
nepotpune prijave neće se razmatrati.  

 
VI. Opća bolnica Varaždin pridržava pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze 

obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.“ 
 

O b r a z l o ž e n j e : 

 
S obzirom da je sukladno odredbama Zakona o dopunama Zakona o sanaciji („Narodne 
novine“ br. 25/16), a po obustavi postupka sanacije, imenovana v.d. ravnateljica Opće bolnice 
Varaždin Sanja Zember, dr.med., to je potrebno provesti postupak za izbor i imenovanje 
ravnatelja Opće bolnice Varaždin, koji postupak je propisan Zakonom o ustanovama i Statutom 
Opće bolnice Varaždin. Stoga je Upravno vijeće, sukladno odredbi čl. 22., a u svezi primjene 
članka 23.–24. Statuta Bolnice dužno donijeti odluku o raspisivanju natječaja s propisanim 
uvjetima za izbor i imenovanje ravnatelja, slijedom čega je odlučeno kao u dispozitivu. 
 

Dostaviti:           Predsjednik Upravnog vijeća: 
1. Javnom glasilu 
2. Arhiva - ovdje                Zoran Šantek, dipl.ing. 


