
OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE  
Broj: 01-12/6-2018 
Našice, 03. rujna 2018.  
 
Na temelju članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Našice, Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Opće županijske bolnice Našice i Pravilnika o uvjetima 
za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica ( „Narodne novine“ broj 145/13,  31/15, 49/16 i 
62/18 ) ravnatelj Opće županijske bolnice Našice objavljuje 
 

N a t j e č a j 
za izbor i imenovanje radnika s posebnim ovlaštenjima i 

odgovornostima, u trajanju do 4 godine 
 
 

1. VODITELJ ODJELA ZA INTERNU MEDICINU 
2. VODITELJ ODJELA ZA KIRURGIJU 
3. VODITELJ ODJELA ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU 
4. VODITELJ ODJELA ZA PEDIJATRIJU 
5. VODITELJ ODJELA ZA PSIHIJATRIJU 
6. VODITELJ ODJELA ZA RADIOLOGIJU 
7. VODITELJ ODJELA ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I 

INTENZIVNU MEDICINU 
8. VODITELJ ODJELA ZA PALIJATIVNU SKRB 
9. VODITELJ MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA 
10. VODITELJ CENTRA ZA HITNU MEDICINU – OHBP 
11. VODITELJ BOLNIČKE LJEKARNE 

 
 

Uvjeti:  
- za točke 1. - 7.;  

visoka stručna sprema - medicinski fakultet, završena specijalizacija koja je djelatnost 
odjela, 3 godina specijalističkog radnog iskustva i važeće odobrenje za samostalan rad, 

- za točku 8.  
visoka stručna sprema - medicinski fakultet, završena specijalizacija iz grane interna 
medicina, 3 godine specijalističkog radnog iskustva i važeće odobrenje za samostalan 
rad, 

- za točku 9.; 
visoka stručna sprema - medicinsko-biokemijski fakultet, magistar medicinske 
biokemije i specijalist medicinske biokemije, 3 godina specijalističkog radnog iskustva 
i važeće odobrenje za samostalan rad, 

- za točku 10.; 
visoka stručna sprema - medicinski fakultet, završena specijalizacija iz grane hitna 
medicina, anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina, opća kirurgija ili 
interna medicina, 3 godina specijalističkog radnog iskustva i važeće odobrenje za 
samostalan rad, 

- za točku 11.;  
visoka stručna sprema - farmaceutski fakultet, 1 godina radnog iskustva u struci i važeće 
odobrenje za samostalan rad. 
 

 



 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, 
„Narodne novine“ br. 82/08).  
 
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave natječaja u Narodnim novinama.  
                             
 Uz zamolbu, kandidati su dužni priložiti:  
     1.   životopis, 

2. preslika domovnice, 
3. preslika odobrenja za samostalan rad, 
4. preslika diplome, 
5. preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu, 
6. preslika uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu, 
7. elektronički ispis staža iz HZMO (ne stariji od 30 dana), 
8. potvrda poslodavca ili druga isprava kojom se dokazuje ostvareno radno iskustvo, 
9. predložen program rada i plan razvoja odjela. 

 
Dokaz o ispunjavanju uvjeta iz natječaja koji se odnose na stručnu spremu, specijalizaciju i 
radno iskustvo, kandidati koji su ujedno i zaposlenici Opće županijske bolnice Našice nisu 
dužni dostavljati prilikom javljanja na natječaj budući da će se ispunjavanje tih uvjeta utvrđivati 
na temelju podataka i dokumenata iz kadrovske evidencije Opće županijske bolnice Našice. 
 
Ukoliko kandidat ispunjava tražene opće uvjete iz natječaja, Opća županijska bolnica Našice 
će dati prednost sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova 
njihovih obitelji ili Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom 
nezaposlenim kandidatima pod jednakim uvjetima, uz obvezno podnošenje svih dokaza o 
ispunjavanju istih prilikom prijave.  
 
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 izbor i imenovanje 
voditelja - ne otvaraj“. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 
 
Kandidati koji podnesu pravodobne i potpune prijave mogu biti pozvani na razgovor. 
 
Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, odnosno neizvršenje izbora 
kandidata, bez obrazloženja. 
 
OŽB Našice dostavljene podatke kandidata obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa 
koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja 
natječaja za izbor i imenovanje radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima i u druge se 
svrhe neće koristiti.  
 
 
 

Opća županijska bolnica Našice 


