
OPĆA BOLNICA VARAŽDIN 

Ravnatelj 

Broj: 03-3122/2-2022. 

Varaždin, 27. listopada 2022. 

 

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Varaždin, članka 11. i 12. Pravilnika o unutarnjem ustroju 

i sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice Varaždin i Odluke o raspisivanju internog natječaja za 

popunjavanje radnih mjesta koja podliježu reizboru (reizborni položaji u Općoj bolnici Varaždin) broj: 03-

3122/1-2022. od 27. listopada 2022. godine, Ravnatelj Opće bolnice Varaždin raspisuje 

 

INTERNI NATJEČAJ 

za popunjavanje radnih mjesta koja podliježu reizboru  

(reizborni položaji)  u Općoj bolnici Varaždin 

 

I. 

Raspisuje se interni natječaj za popunjavanje radnih mjesta koja podliježu reizboru (u daljnjem tekstu: 

reizborni položaji) za glavne sestre ustrojstvenih jedinica u Općoj bolnici Varaždin iz redova radnika Opće 

bolnice Varaždin. 

Glavne sestre ustrojstvenih jedinica u Općoj bolnici Varaždin biraju se na mandatno razdoblje od četiri 

godine. 

II. 

 Uvjeti za glavne sestre ustrojstvenih jedinica Opće bolnice Varaždin su: 

Služba za ginekologiju i opstetriciju  

• glavna sestra službe 

Diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva/primaljstva, magistra/diplomirana med. 

sestra/primalja ,5 godina radnog iskustva 

Odjel za neonatologiju i JIL novorođenčadi 

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij sestrinstva/primaljstva, prvostupnik/prvostupnica  

sestrinstva ili primaljstva, 5 godina radnog  iskustva 

Stručni studij sestrinstva ili primaljstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva ili primaljstva, 5 godina  

radnog  iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra  

sestrinstva/dipl. med. sestra 

Odjel za rađaonu i puerperij 

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij primaljstva, prvostupnik/prvostupnica primaljstva, 5 godina radnog 

iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 

Odjel za ginekologiju 

• glavna sestra odjela 



VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij sestrinstva/primaljstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva ili 

primaljstva, 5 godina radnog  iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 

Odjel za patologiju trudnoće 

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij sestrinstva/primaljstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva ili 

primaljstva, 5 godina radnog  iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 

Služba za interne bolesti  

• glavna sestra službe 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra, 5 godina radnog iskustva  

Odjel za kardiologiju 

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij sestrinstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva, 5 godina radnog 

iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 

Odjel za intenzivno liječenje 

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij sestrinstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva, 5 godina radnog 

iskustva VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra 

sestrinstva/dipl. med. sestra 

Odjel za hematologiju, onkologiju i kliničku imunologiju 

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij sestrinstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva, 5 godina radnog 

iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 

Odjel za gastroenterologiju 

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij sestrinstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva, 5 godina radnog 

iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 

Odjel za endokrinologiju, dijabetologiju i bolesti metabolizma i nuklearnu medicinu 

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij sestrinstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva, 5 godina radnog 

iskustva 



VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 

Odjel za nefrologiju i dijalizu 

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij sestrinstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva, 5 godina radnog 

iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 

Odjel za infektologiju 

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij sestrinstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva, 5 godina radnog 

iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 

Služba za kirurške bolesti 

• glavna sestra službe 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra, 5 godina radnog iskustva 

Odjel za opću, vaskularnu, torakalnu, plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju  

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij sestrinstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva, 5 godina radnog 

iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 

Odjel za ortopediju i traumatologiju 

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij sestrinstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva, 5 godina radnog 

iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 

Odjel za neurokirurgiju 

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij sestrinstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva, 5 godina radnog 

iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 

Odjel za abdominalnu kirurgiju 

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij sestrinstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva, 5 godina radnog 

iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 



Odjel za dječju kirurgiju 

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij sestrinstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva, 5 godina radnog 

iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 

Odjel za otorinolaringologiju 

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij sestrinstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva, 5 godina radnog 

iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 

Odjel za oftalmologiju i optometriju 

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij sestrinstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva, 5 godina radnog 

iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 

Odjel za urologiju 

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij sestrinstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva, 5 godina radnog 

iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 

Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje 

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij sestrinstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva, 5 godina radnog 

iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 

Centralni operacijski blok sa sterilizacijom 

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij sestrinstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva, 5 godina radnog 

iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 

Odjel za pedijatriju  

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij sestrinstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva, 5 godina radnog 

iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 



Odjel za neurologiju 

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij sestrinstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva, 5 godina radnog 

iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 

Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni studij fizioterapije/specijalistički preddiplomski stručni studij fizioterapije, 

prvostupnik/prvostupnica fizioterapije, 5 godina radnog iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 

Medicinsko biokemijski laboratorij 

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni studij lab. dijagnostike /stručni studij inženjera lab. dijagnostike, 

prvostupnik/prvostupnica laboratorijske dijagnostike, 5 godina radnog iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 

Bolnička ljekarna  

• glavna sestra odjela 

Srednja medicinska škola, farmaceutski tehničar/tehničarka, 5 godina radnog iskustva  

Odjel za transfuzijsku medicinu 

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni studij lab. dijagnostike /stručni studij inženjera lab. Dijagnostike ili  preddiplomski 

sveučilišni/stručni studij sestrinstva, prvostupnik/prvostupnica laboratorijske dijagnostike ili  

prvostupnik/prvostupnica sestrinstva, 5 godina radnog iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 

Odjel za radiologiju 

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni studij/stručni studij radiološke tehnologije, prvostupnik/prvostupnica radiološke 

tehnologije, 5 godina radnog iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 

Odjel za patologiju, citologiju i sudsku medicinu 

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni studij laboratorijske dijagnostike /stručni studij inženjera laboratorijske 

dijagnostike, prvostupnik/prvostupnica laboratorijske dijagnostike  ili  preddiplomski sveučilišni/stručni studij 

sestrinstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva ili 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički diplomski stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. 

med. sestra ili diplomski sveučilišni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike, magistar/magistra 

medicinsko laboratorijske dijagnostike i 5 godina radnog iskustva 



Odjel za psihijatriju 

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij sestrinstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva, 5 godina radnog 

iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 

Objedinjeni hitni bolnički prijem 

• Glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij sestrinstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva, 5 godina radnog 

iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof 

• glavna sestra službe 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra, 5 godina radnog iskustva VSS  

Odjel za produženo liječenje I 

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij sestrinstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva, 5 godina radnog 

iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 

Odjel za produženo liječenje II 

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij sestrinstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva, 5 godina radnog 

iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 

Odjel za produženo liječenje III 

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij sestrinstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva, 5 godina radnog 

iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 

Odjel palijativne skrbi 

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij sestrinstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva, 5 godina radnog 

iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 

Služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik 

• glavna sestra službe 



VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra, 5 godina radnog iskustva  

Odjel za pulmologiju I 

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij sestrinstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva, 5 godina radnog 

iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 

Odjel za pulmologiju II 

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij sestrinstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva, 5 godina radnog 

iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 

Odjel za pulmologiju i TBC 

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij sestrinstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva, 5 godina radnog 

iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 

Odjel za intenzivno liječenje s jedinicom za mehaničku potporu disanja 

• glavna sestra odjela 

Glavna sestra odjela (P.II. vrste/P.I.vrste)/ VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij sestrinstva, 

prvostupnik/prvostupnica sestrinstva, 5 godina radnog iskustva VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. 

stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. sestra 

Odjel za pulmologiju i rezistentni TBC 

• glavna sestra odjela 

VŠS preddiplomski sveučilišni/stručni studij sestrinstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva, 5 godina radnog 

iskustva 

VSS diplomski sveučilišni/specijalistički dipl. stručni studij sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva/dipl. med. 

sestra 

III. 

 Kandidati za reizborne položaje iz točke II. ove Odluke dužni su uz prijavu dostaviti životopis i Program 

rada ustrojstvene jedinice za koju podnose prijavu za mandatno razdoblje od četiri godine i popunjenu i 

potpisanu privolu. Obrazac privole kao privitak natječaju nalazi se na web stranici Opće bolnice Varaždin: 

PRIVOLA ili u Odsjeku za kadrovske poslove 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.  

 Dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih pod točkom II. koji se odnose na stručnu spremu, i radno 

iskustvo za svaki pojedini reizborni položaj kandidati nisu dužni dostavljati prilikom javljanja na interni natječaj, 

budući će se ispunjavanje tih uvjeta utvrđivati na temelju podataka i dokumenata iz kadrovske evidencije Opće 

bolnice Varaždin.  

IV. 

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


 Pisane prijave dostavljaju se u Pisarnicu  Opće bolnice Varaždin u roku od 8 dana od dana objave 

natječaja na oglasnim pločama ustrojstvenih jedinica i na internetskoj stranici Opće bolnice Varaždin: 

www.obv.hr, odnosno do petka, 04. studenoga 2022. godine u zatvorenoj kuverti s naznakom „za interni 

natječaj—glavne sestre službe/odjela _______________________________ “  i „ne otvaraj“ 

V. 

 Kandidati će o odluci ravnatelja biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za primanje 

prijava objavom na web stranici Opće bolnice Varaždin. 

 

 

 

 

         Ravnatelj   

                    Damir Poljak, mag.soc.geront. 
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