
 

 

Na temelju članka 59. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150/2008, 71/2010, 

139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012, 70/2012, 144/2012, 82/2013, 159/2013, 22/2014 i 

154/2014), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/1993, 29/1997, 47/1999, 

35/2008), članka 15., 24., 25., 25.a. i 25.b. Statuta Opće županijske bolnice Požega i Odluke broj 01-

1067/3-1/8-2016 od 20.05.2016. godine, Upravno vijeće Opće županijske bolnice Požega, raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ 

za izbor i imenovanje 

ravnatelja Opće županijske bolnice Požega 

Opći uvjeti utvrđeni zakonom za sva radna mjesta koje kandidat mora ispunjavati: punoljetnost, 

zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova traženog radnog mjesta i hrvatsko državljanstvo. 

I. Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: 

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

sveučilišni studij  

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci  

i kandidat koji dokaže: 

1) da ne postoji sukob interesa, odnosno da nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu 

ustanovu, 

2) da nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica, odnosno 

financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima zdravstvena ustanova 

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 pravomoćna presuda 

o počinjenju kaznenog djela, 

5) da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna  odluka 

disciplinskih tijela nadležnih Komora o postojanju disciplinske odgovornosti – ukoliko je kandidatu 

obvezno članstvo u strukovnoj Komori, 

6) da poslodavac protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa. 

II. Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni podnijeti: 

1. životopis u kojem će u skladu s dostavljenim uvjetima obrazložiti ispunjavanje uvjeta propisanih 

odredbama Statuta Opće županijske bolnice Požega 

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

3. diplomu o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom 

preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, u izvorniku ili ovjerenu presliku 

4. ovjerenu  izjavu o nepostojanju sukoba interesa iz članka 25.a. točke 1., 2. i 3. Statuta Opće županijske 

bolnice Požega, u izvorniku ili ovjerenu presliku 



 

 

- da ne postoji sukob 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, odnosno 

financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima zdravstvena ustanova 

ima poslovni odnos, 

- da on, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama 

tijela ustanove 

5. 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 pravomoćna presuda o počinjenju kaznenog djela, u izvorniku ili ovjerenu presliku 

6. uvjerenje nadležne Komore da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena 

konačna odluka disciplinskih tijela Komore o postojanju disciplinske odgovornosti, u izvorniku ili 

ovjerenu presliku 

7. uvjerenje poslodavca da se protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa, 

u izvorniku ili ovjerenu presliku 

8. potvrda poslodavca o vrsti poslova koje je kandidat obavljao i trajanju radnog odnosa ili drugi 

dokumenti/isprave koje pobliže opisuju radno mjesto, odnosno preciziraju poslove na kojima je kandidat 

prethodno radio u određenom trajanju, npr. prijašnji ili sadašnji ugovor o radu, druge potvrde ili izjave 

poslodavaca i sl. 

9. plan i program rada i razvoja Opće županijske bolnice Požega za mandatno razdoblje. 

III. Ravnatelj Opće županijske bolnice Požega imenuje se na mandat u trajanju od 4 godine. 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. 

IV. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“. 

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

podnošenje prijava. 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Opća županijska bolnica 

34000 Požega, Osječka 107, Požega ili se mogu predati osobno u urudžbeni zapisnik na adresi: Požega, 

Osječka 107 (zgrada ravnateljstva). 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

V. Opća županijska bolnica Požega pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni 

jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. 

Opća županijska bolnica Požega 

 


