
         

 

 

 

 

 

Temeljem Odluke o sanaciji (NN 35/13) Kliničke bolnice "Dubrava"  Zagreb, članka 140. 

Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine» br. 150/08,71/10,139/10 i 22/11), Pravilnika 

o mjerilima za prijam  specijalizanata («Narodne novine» br. 154/08), a sukladno Planu 

specijalizacija za 2013., odobrenom dopisom Ministarstva zdravlja, Klasa:131-01/13-01/140, 

Urbroj: 534-07-1-2-2/3-13-2 od 10. travnja 2013., Sanacijski upravitelj KB Dubrava  

raspisuje 

 

 

 

N A T J E Č A J  

za prijem djelatnika radi obavljanja specijalizacije (m/ž) iz 

 

 

1. kliničke radiologije …………………………………………… 1 izvršitelj 

2. klinička farmacija-bolničko ljekarništvo ……………………. 1 izvršitelj 

 

 

1. UVJETI za specijalizaciju iz kliničke radiologije  

 

- zdravstveni radnik, VSS, završen Medicinski fakultet   

- položen stručni ispit, 

- odobrenje za samostalan rad (licenca), 

- aktivno znanje jednog stranog jezika. 

 

2. UVJETI za specijalizaciju iz kliničke farmacije-bolničko ljekarništvo 

-  zdravstveni radnik, VSS, završen Farmaceutsko-biokemijski fakultet   

- položen stručni ispit, 

- odobrenje za samostalan rad (licenca), 

- aktivno znanje jednog stranog jezika. 

 

 

Uz prijavu na natječaj pristupnici trebaju dostaviti  slijedeće dokaze o ispunjavanju 

uvjeta iz natječaja: 

   

1. životopis, 

2. presliku domovnice, 

3. presliku diplome, 

4. presliku prijepisa položenih ispita na studiju, 

5. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, 

6. presliku odobrenja za samostalan rad, 

7. potvrdu o aktivnom znanju jednog stranog jezika. 

 

 

 



Radi utvrđivanja redoslijeda, pristupnici uz  prijavu dostavljaju i preslike slijedećih 

dokumenata: 
        1. presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija i duljini trajanja studija,  

.       2. presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika, 

        3. presliku nagrada za vrijeme studija, 

        4. presliku potvrde o pohađanju poslijediplomskog studija, 

        5. popis objavljenih radova s područja struke s naznakom mjesta  i godine objave, 

        6. preslika radne knjižice ili potvrdu o radnom iskustvu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. 

 

Obveznu dokumentaciju iz prethodnog stavka čine i preslike rezultata psihološkog testiranja, 

koje se provodi sukladno posebnim propisima o zdravstvenom osiguranju, zaštite zdravlja na 

radu. 

 

Sa svim pristupnicima obavit će se razgovor u roku od 30 dana, od isteka roka za podnošenje 

ponuda po ovom natječaju.  

Na razgovoru pozvani pristupnici su obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike iz prethodnih 

stavaka. 

 

Ugovor o radu s izabranim kandidatom (doktorom medicine i mag. pharm.) sklapa se na 

neodređeno vrijeme,  prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine 

(N.N. br.100/2011). 

 

Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta  iz natječaja podnose 

se  Kliničkoj  bolnici "Dubrava" Zagreb, Avenija Gojka Šuška br. 6, poštom ili osobnom 

dostavom na urudžbeni  zapisnik,  s naznakom " Natječaj za specijalizaciju" u roku od 8 

dana od objave natječaja. 

 

Odluka o izboru specijalizanata  biti će objavljena na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici 

Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb, Avenija Gojka Šuška br. 6 (www.kbd.hr), u roku 15 dana 

od dana razgovora. 

 

 

Napomena: Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. 

 

 

 

http://www.kbd.hr/

