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Broj: 01-112/2-2020 
U Našicama, 13. veljače 2020. godine 

 

Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj:100/18, 
125/2019), članka 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 
35/08, 127/19) i članka 24. Statuta Opće županijske bolnice Našice, Upravno vijeće Opće 
županijske bolnice Našice raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ 
za imenovanje ravnatelja Opće županijske bolnice Našice 

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. 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju: 

1. životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta 
propisanih natječajem, 

2. program rada i razvoja Opće županijske bolnice Našice za mandatno razdoblje, 
3. diplomu o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili 

integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju - preslika, 
4. dokaz o radnom iskustvu ( potvrda poslodavca ), 
5. potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje, 
6. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, 
7. dokaz o hrvatskom državljanstvu - preslika. 

Ravnatelj Opće županijske bolnice Našice imenuje se na mandat od 4 godine. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, 
„Narodne novine“ br. 82/08, 69/17). 

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim 
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  („Narodne novine“ 
broj:121/2017, 98/2019), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u 
odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je 
priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta: dokaze o ispunjavanju formalno-pravnih 
uvjeta natječaja i dokaze kojima dokazuje da ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. 
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na 
poveznici Središnjeg državnog portala: 



https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9. Zakona o 
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 
broj:157/2013, 152/2014, 39/2018) , dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o 
ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom 
sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom. 

OŽB Našice dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih 
propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati 
natječaja su izričito suglasni da Opća županijska bolnica Našice kao voditelj zbirke osobnih 
podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog 
postupka. 

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

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

Prijave i priloge s dokazima o ispunjavanju uvjeta u preslici dostaviti na adresu Opća 
županijska bolnica Našice, Bana Jelačića 10, 31 500 Našice, s naznakom „Natječaj za 
imenovanje ravnatelja, ne otvaraj“.  

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

Opća županijska bolnica Našice pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne 
odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke. 

 

 

UPRAVNO VIJEĆE  
OPĆE ŽUPANIJSKE BOLNICE NAŠICE 

 
 

 
 


