
 

 

 

 

 

 

 

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Kliničke bolnice Dubrava, s 5. sjednice održane 05. 

travnja 2017.god. objavljuje se   

 

 

N A T J E Č A J 
 

za izbor i imenovanje 

RAVNATELJA KLINIČKE BOLNICE DUBRAVA 

 

Uvjeti:  

  

- završen sveučilišni studij medicine, 

- položen specijalistički ispit,  

- znanstveno – nastavno zvanje, profesor ili docent, 

- najmanje pet godina radnog iskustava u struci. 

 

Uz navedene uvjete, kandidat mora ispunjavati i slijedeće uvjete: 

1. Da kandidat nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu, 

2. Da kandidat nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili 

obveznica, odnosno financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim 

osobama s kojima KB Dubrava ima poslovni odnos, 

3. Da on, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi 

interes u odlukama tijela ustanove, 

4. 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, 

5. Da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna 

odluka disciplinskih tijela nadležnih komora, 

6. Da se protiv kandidata ne vodi postupak zbog povreda obveza iz radnog odnosa. 

 

Uz prijavu kandidat prilaže slijedeću dokumentaciju; 

- životopis, 

- domovnicu, 

- dokaz o stručnoj spremi, 

- potvrdu o radnom stažu, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 

- odobrenje za samostalan rad, 

- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu, 

- odluku o izboru u znanstveno - nastavno zvanje, 

 

 

 



Osim navedene dokumentacije prilaže se: 

- ovjerena izjava o nepostojanju sukoba interesa iz točke 1., 2. i 3., ovog natječaja, 

- 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, 

- uvjerenje nadležne komore da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da 

nije donesena konačna odluka disciplinskih tijela Komore, 

- uvjerenje poslodavca da se protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveze iz 

radnog odnosa, 

 

Ravnatelj se imenuje na mandatno razdoblje od četiri godine. 

 

Uz prijavu kandidat je dužan priložiti Program rada i razvoja KB Dubrava za navedeno 

mandatno razdoblje.  

 

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. 

Podnositelji prijave biti će izvješteni o rezultatu izbora po natječaju najduže 30 dana od dana 

isteka roka za podnošenje prijava.  

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzimati u obzir. 

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na ovaj natječaj mogu se prijaviti 

osobe oba spola. 

  

Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostavljaju 

se na adresu: Klinička bolnica Dubrava, Zagreb, Avenija Gojka Šuška 6, s naznakom  

„natječaj za ravnatelja – ne otvarati". 

 

 


