
OPĆA BOLNICA VARAŽDIN     

Temeljem članka 21. Statuta Opće bolnice Varaždin, članka 2.a  Pravilnika o uvjetima za unutarnji 

ustroj općih i specijalnih bolnica („Narodne novine“ broj 145/13., 31/15., 49/16. i 62/18.), a sukladno 

Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice Varaždin  Ravnatelj Opće 

bolnice Varaždin raspisuje 

N A T J E Č A J 

za izbor i imenovanje radnika na reizbornim položajima (m/ž) 

 

1. Pročelnik Službe za ginekologiju i opstetriciju 
 

UVJETI : 
 

-  VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija  
ginekologije i opstetricije/uža specijalizacija, 5 godina radnog iskustva 
 
 

2. Voditelj Odjela za neonatologiju i JIL novorođenčadi 

        UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija pedijatrije/ 
uža specijalizacija neonatologija, 5 godina radnog iskustva 
 
 

3. Voditelj Odjela za rađaonu i puerperij 

        UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija ginekologije 
i opstetricije/uža specijalizacija, 5 godina radnog iskustva 
 
 

4. Voditelj Odjela za ginekologiju 

        UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija ginekologije 
i opstetricije/uža specijalizacija, 5 godina radnog iskustva 

 
5. Voditelj Odjela za patologiju trudnoće 

        UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija   
ginekologije i opstetricije/uža specijalizacija, 5 godina radnog iskustva 

 

6. Pročelnik Službe za interne bolesti 

        UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija  interne 
medicine/uža specijalizacija bilo koja iz djelatnosti interne, 5 godina radnog iskustva 



7. Voditelj Odjela za kardiologiju 

        UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija  interne 
medicine/uža specijalizacija kardiologija, 5 godina radnog iskustva 

 

8. Voditelj Odjela za intenzivno liječenje 

        UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija interne 
medicine, 5 godina radnog iskustva 

 
 

9. Voditelj Odjela za hematologiju, onkologiju i kliničku imunologiju 

        UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija  interne 
medicine/uža specijalizacija hematologija ili uža specijalizacija internistička onkologija, 5 godina 
radnog iskustva 

 

10. Voditelj Odjela za gastroenterologiju  

        UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija  interne 
medicine/uža specijalizacija gastroenterologija, 5 godina radnog iskustva 

 
 

11. Voditelj Odjela za endokrinologiju, dijabetologiju i bolesti metabolizma i nuklearnu 
medicinu 

        UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija  interne 
medicine/uža specijalizacija endokrinologija i dijabetologija ili specijalist nuklearne medicine, 5 
godina radnog iskustva 

 

12. Voditelj Odjela za nefrologiju i dijalizu 
 

        UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija  interne 
medicine/uža specijalizacija nefrologija, 5 godina radnog iskustva 

 

13. Voditelj Odjela za infektologiju 

        UVJETI: 



- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija  
infektologija, 5 godina radnog iskustva 
 
 

14. Pročelnik Službe za kirurške bolesti  

        UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija  opće 
kirurgije/uža specijalizacija bilo koja od kirurških grana, 5 godina radnog iskustva 

 

15. Voditelj  Centralnog operacijskog bloka sa sterilizacijom 

        UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija opće 
kirurgije/uža specijalizacija, 5 godina radnog iskustva 

- VSS diplomski sveučilišni/specijalistički diplomski stručni studij sestrinstva, magistar/magistra 
sestrinstva/dipl. med. sestra,5 godina radnog iskustva 

 

16. Voditelj Odjela za opću, vaskularnu, torakalnu, plastičnu, rekonstrukcijsku i 
estetsku kirurgiju 

       UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija opće 
kirurgije/uža specijalizacija vaskularna ili plastična kirurgija, 5 godina radnog iskustva 

 

17. Voditelj Odjela za ortopediju i traumatologiju 

       UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija  ortopedije i 
traumatologije, 5 godina radnog iskustva 

 

18. Voditelj Odjela za neurokirurgiju 

      UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija 
neurokirurgija, 5 godina radnog iskustva 

 

19. Voditelj Odjela za abdominalnu kirurgiju 

      UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija  opće 
kirurgije/uža specijalizacija abdominalna kirurgija ili specijalizacija abdominalne kirurgije, 5 
godina radnog iskustva 



20. Voditelj Odjela za dječju kirurgiju 

    UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija  dječje 
kirurgije, 5 godina radnog iskustva 
 
 

21. Voditelj Odjela za otorinolaringologiju 

        UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija  
otorinolaringologija/uža specijalizacija, 5 godina radnog iskustva 

 

22. Voditelj Odjela za oftalmologiju i optometriju 

        UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija  
oftalmologije/uža specijalizacija, 5 godina radnog iskustva 

 
 

23. Voditelj Odjela za urologiju 

        UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija iz 
urologije/uža specijalizacija, 5 godina radnog iskustva 

 

24. Voditelj Odjela anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje 

        UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija 
anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/uža specijalizacija, 5 godina radnog 
iskustva  

 

25. Pročelnik Službe za plućne bolesti i TBC Klenovnik 

        UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalist interne 
medicine ili  pulmologije/uža specijalizacija iz djelatnosti, 5 godina radnog iskustva  

 

26. Voditelj Odjela za pulmologiju  I 

        UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija 
pneumoftiziologija ili  interna medicina/uža specijalizacija pulmologija, 5 godina radnog iskustva  



27. Voditelj Odjela za pulmologiju  II 

        UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija 
pneumoftiziologija ili  interne medicine/uža specijalizacija pulmologija, 5 godina radnog iskustva  

 

28. Voditelj Odjela za pulmologiju i TBC 

      UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija  interne 
medicine/uža specijalizacija kardiologija ili pulmologija, 5 godina radnog iskustva  

 

29. Voditelj Odjela za intenzivno liječenje s jedinicom za mehaničku potporu disanja 

      UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalist  interne 
medicine ili pulmologije, 5 godina radnog iskustva  

 

30. Voditelj Odjela za pulmologiju i rezistentni TBC 

       UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija 
pneumoftiziologija ili interna medicina/uža specijalizacija pulmologija, 5 godina radnog iskustva  

 

31. Voditelj Odjela za pedijatriju 

UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija 
pedijatrije/uža specijalizacija, 5 godina radnog iskustva  

 

32. Voditelj Odjela za neurologiju 

UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija  neurologije, 
5 godina radnog iskustva  
 
 

33. Voditelj Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 

UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija  fizikalne 
medicine i rehabilitacije/uža specijalizacija, 5 godina radnog iskustva  



34. Voditelj Medicinsko biokemijskog laboratorija 

UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicinske biokemije, magistar/magistra biokemije, 
specijalizacija iz medicinske biokemije, 5 godina radnog iskustva  

 

35. Voditelj Bolničke ljekarne 

        UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij farmacije, magistar/magistra farmacije, 5 godina radnog 
iskustva  

 

36. Voditelj Odjela za transfuzijsku medicinu 

UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija  
transfuzijske medicine, 5 godina radnog iskustva  

 

37. Voditelj Odjela za radiologiju 

UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija  
radiologija/uža specijalizacija, 5 godina radnog iskustva  

 

38. Voditelj Odjela za patologiju, citologiju i sudsku medicinu 

UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija patološke 
anatomije, kliničke citologije ili sudske medicine, 5 godina radnog iskustva  

 

39. Voditelj Odjela za psihijatriju 

UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija  
psihijatrija/uža specijalizacija, 5 godina radnog iskustva  

 

40. Pročelnik Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof 

UVJETI: 



- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija ili 
specijalizacija/uža specijalizacija, 5 godina radnog iskustva  

 

41. Voditelj Odjela za produženo liječenje I 

UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija ili 
specijalizacija/uža specijalizacija, 5 godina radnog iskustva  

 

42. Voditelj Odjela za produženo liječenje II 

UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija ili 
specijalizacija/uža specijalizacija, 5 godina radnog iskustva  

 

43. Voditelj Odjela za produženo liječenje III 

        UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija ili 
specijalizacija/uža specijalizacija, 5 godina radnog iskustva 

 

44. Voditelj Odjela palijativne skrbi 

        UVJETI: 

- VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija ili 
specijalizacija/uža specijalizacija, 5 godina radnog iskustva 
 
 
 
Odobrenje za samostalni rad/licenca je prema odredbama Pravilnika o unutarnjem ustroju i 
sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice Varaždin  stručni uvjet za sva radna mjesta za radnike 
sa zanimanjima za koja je licenca posebno propisani uvjet za obavljanje poslova u struci. 
Radno iskustvo kao uvjet za obavljanje poslova, odnosno radnih zadaća prema odredbama 
Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice Varaždin, smatra se 
vrijeme provedeno u samostalnom obavljanju istih ili sličnih poslova u okviru stručne spreme 
propisane za pojedino radno mjesto. 

 
Kandidati su uz molbu dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u preslici/originalu 
i to : 

- potvrdu ili diplomu Medicinskog fakulteta/Farmaceutsko – biokemijskog fakulteta, studij 
medicinska biokemija/farmacija diplomski sveučilišni studij/specijalistički diplomski stručni studij 
sestrinstva 

- potvrdu ili uvjerenje o položenom stručnom ispitu 
- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu/specijalističkom ispitu iz uže specijalizacije kako je 

traženo za  pročelnike/voditelje ustrojstvenih jedinica od redno broja 1. do 34. i od 36. do 44. 
- važeće odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore/Hrvatske komore medicinskih 

biokemičara/Hrvatske ljekarničke komore/Hrvatske komore medicinskih sestara 
- dokaz o državljanstvu 



- potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (potvrda koja sadrži 

podatak o radnom stažu može se podići u Hrvatskom zavoda za mirovinsko osiguranje ili u 

sustavu e-građani kao elektronički zapis o radno pravnom statusu e-radna knjižica) i/ili drugi 

dokaz kojim se dokazuje radno iskustvo i presliku ugovora o radu 

- životopis dostaviti u europskom formatu ( Europass ) 

- popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka i 
- program rada ustrojstvene jedinice za koji podnose molbu za natječaj za izbor i imenovanje 

radnika na reizbornim položajima 
      

 

Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja koji se odnose na stručnu spremu, položeni stručni ispit, 

specijalizaciju/užu specijalizaciju, odobrenje za samostalni rad, domovnicu i potvrdu Hrvatskog 

zavoda za mirovinsko osiguranje i presliku ugovora o radu nisu dužni dostavljati kandidati koji su 

zaposleni u Općoj bolnici Varaždin prilikom javljanja na javni natječaj jer će se ispunjavanje tih uvjeta 

utvrđivati na temelju podataka iz kadrovske evidencije Opće bolnice Varaždin. 

U slučaju izbora kandidata koji nije radnik Opće bolnice Varaždin, njegovo imenovanje i sklapanje 

odgovarajućeg ugovora o radu na određeno vrijeme uvjetovano je prethodnom suglasnošću 

Ministarstva zdravstva za zapošljavanje odabranog kandidata sukladno posebnom propisu o zabrani 

zapošljavanja u javnim službama. 

Prema odredbama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice 
Varaždin pročelnik/voditelj ustrojstvene jedinice je dužan za vrijeme trajanja mandata uz poslove 
pročelnika/voditelja ustrojstvene jedinice obavljati i poslove svoje struke odnosno specijalnosti/uže 
specijalnosti. 

Pročelnici/voditelji ustrojstvenih jedinica biraju se na mandatno razdoblje od 4 godine od dana 
stupanja na snagu odluke o izboru i imenovanju radnika na reizbornim položajima. 

 

Kandidati koji će obavljati poslove u zdravstvenoj djelatnosti koja uključuje rad s djecom ne mogu se 

primiti u radni odnos za obavljanje poslova u zdravstvenoj djelatnosti koja uključuje rad s djecom prije 

nego dokažu da nisu pravomoćno osuđeni za neko od kaznenih djela iz glave XVI. Kaznenog zakona 

(„Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.) i Kaznena djela protiv 

spolne slobode i glave XVII. istog Zakona – kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja 

djeteta.  

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Općoj bolnici Varaždin za prikupljanje i obradu osobnih 
podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj uz prijavu, a u svrhu odabira 
kandidata za zapošljavanje, na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim 
kandidatima, na objavu imena i prezimena odabranog kandidata na oglasnim pločama i na web 
stranici Opće bolnice Varaždin te da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno općim 
aktima Opće bolnice Varaždin. 

Obrazac privole kao privitak natječaju nalazi se na web stranici Opće bolnice Varaždin: PRIVOLA ili u 
urudžbenom zapisniku Opće bolnice Varaždin. Bez uredno popunjene, potpisane te priložene privole 
prijavi na natječaj, prijava će se smatrati neurednom i nepotpunom i ista će se odbaciti.  

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u molbi pozvati na to 
pravo, odnosno uz molbu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. 

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijama u javnu službu sukladno članku 102. Zakona 
o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 
98/19. i 84/21.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 
57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03, 148/13. i 98/19.), 
članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 

https://obv.hr/upload/2019/09/privolaobv1_5d72486c0ff9b.pdf


broj 157/13.,152/14., 39/18. i 32/20.), dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te imaju 
prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o 
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 
98/19. i 84/21.) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i 
sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o 
zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 
76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03, 148/13. i 98/19.), uz molbu na natječaj dužni su, osim dokaza 
o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo. 

Kandidati koji se pozivaju  na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o 
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 
152/14., 39/18. i 32/20.) , uz molbu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, 
priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugi dokaz o invaliditetu. 

Odluka o izboru i imenovanju radnika na reizbornim položajima  objavljuje se na web-stranici i 
oglasnoj ploči Opće bolnice Varaždin.  
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja 

na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Varaždin, na adresu: Opća 

bolnica Varaždin, 42000 Varaždin, Ivana Meštrovića 1 u zatvorenoj kuverti s naznakom „za natječaj 

pročelnika/voditelja Službe/Odjela_________________________________________“  i „ne otvaraj“. 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.      

        

 

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN       

 

 

 

                                                                                     

Datum objave: 14.09.2022. 

 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

