
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB 

ZAGREB, Kišpatićeva 12 

r a s p i s u j e 

N A T J E Č A J 

za izbor djelatnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima 

I. 

Klinika za unutarnje bolesti 

1. PROČELNIK ZAVODA ZA HEMATOLOGIJU 

2. PROČELNIK ZAVODA ZA NEFROLOGIJU, ARTERIJSKU HIPERTENZIJU, DIJALIZU I TRANSPLANTACIJU 

3. PROČELNIK ZAVODA ZA BOLESTI METABOLIZMA 

Klinika za kirurgiju 

4. PROČELNIK ZAVODA ZA ONKOLOŠKU KIRURGIJU 

Klinika za pedijatriju 

5. PROČELNIK ZAVODA ZA MEDICINSKU GENETIKU I BOLESTI METABOLIZMA 

6. PROČELNIK ZAVODA ZA KARDIOLOGIJU 

7. PROČELNIK ZAVODA ZA DJEČJU ENDOKRINOLOGIJU I DIJABETES 

8. PROČELNIK ZAVODA ZA KLINIČKU IMUNOLOGIJU, RESPIRACIJSKE I ALERGOLOŠKE BOLESTI I 

REUMATOLOGIJU 

Uvjeti za radna mjesta od broja 1. do broja 8 su: 

• završen diplomski studij medicine ili integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne 

• medicine ili diplomski studij farmacije ili diplomski studij medicinske biokemije, 

• fakultetski nastavnik na medicinskom fakultetu ili stomatološkom ili farmaceutsko-biokemijskom 

• fakultetu, ili 

• primarijat s doktoratom znanosti, 

• odobrenje za samostalan rad, 

• specijalizacija iz djelatnosti ustrojstvene jedinice, 

• 5 godina radnog iskustva kao specijalist. 

Izbor se obavlja za mandatno razdoblje od četiri godine. 

II. 

Klinika za unutarnje bolesti 

1. PROČELNIK DNEVNE BOLNICE ZAVODA ZA HEMATOLOGIJU 

Klinika za kirurgiju 

2. PROČELNIK DNEVNE BOLNICE S JEDNODNEVNOM KIRURGIJOM 

3. PROČELNIK POLIKLINIKE 

Klinika za pedijatriju 

4. PROČELNIK POLIKLINIKE 

Uvjeti za radna mjesta od broja 1. do broja 4 su: 

• završen diplomski studij medicine ili integrirani preddiplomski i diplomski studij 

• dentalne medicine ili diplomski studij farmacije ili diplomski studij medicinske 

• biokemije, 



• doktorat znanosti ili primarijat, 

• odobrenje za samostalan rad, 

• specijalizacija iz djelatnosti ustrojstvene jedinice, 

• 5 godina radnog iskustva kao specijalist. 

Izbor se obavlja za mandatno razdoblje od četiri godine. 

III. 

Klinika za unutarnje bolesti 

1. VODITELJ ODJELA ZA UPALNE BOLESTI CRIJEVA 

2. VODITELJ ODJELA ZA INTERVENCIJSKU GASTROENTEROLOGIJU 

3. VODITELJ ODJELA ZA INTENZIVNO LIJEČENJE BOLESNIKA S TUMORIMA KRVOHODNOG SUSTAVA I 

AUTOLOGNU TRANSPLANTACIJU 

4. VODITELJ ODJELA ZA LIJEČENJE ALOGENOM TRANSPLANTACIJOM 

5. VODITELJ ODJELA ZA NEFROLOGIJU 

6. VODITELJ ODJELA ZA TRANSPLANTACIJU BUBREGA 

7. VODITELJ ODJELA ZA DIJALIZU 

8. VODITELJ ODJELA ZA DENZITOMETRIJU 

9. VODITELJ ODJELA ZA HEMOSTAZU I TROMBOZU TE BENIGNE BOLESTI KRVOTVORNOG SUSTAVA 

Klinika za kirurgiju 

10. VODITELJ ODJELA ZA TUMORE PROBAVNOG SUSTAVA 

11. VODITELJ ODJELA ZA UPALNE BOLESTI CRIJEVA 

12. VODITELJ ODJELA ZA KIRURŠKE OPERACIJE 

Uvjeti za radna mjesta od broja 1. do broja 12 su: 

• završen diplomski studij medicine ili diplomski studij farmacije ili diplomski studij 

• medicinske biokemije ili diplomski studij prirodoslovno-matematičkog smjera, 

• specijalizacija iz djelatnosti klinike, odnosno kliničkog zavoda, 

• odobrenje za samostalan rad, 

• doktorat znanosti ili primarijat, 

• 3 godine radnog iskustva. 

Izbor se obavlja za mandatno razdoblje od četiri godine. 

Prije donošenja odluke o odabiru kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete prema Odluci ravnatelja 

mogu biti testirani u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti, bitnih za obavljanje poslova 

radnog mjesta na koje se primaju. 

O mjestu i vremenu testiranja kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem. 

Rezultati oglasa će biti objavljeni na internet stranici i oglasnoj ploči Kliničkog bolničkog centra 

Zagreb. 

Rok natječaja je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. 

Ponude s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: 

Klinički bolnički centar Zagreb, 

Zagreb, Kišpatićeva 12  

„natječaj za (navesti radno mjesto)“ 



Kandidati za radna mjesta dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta prilikom 

podnošenja ponude na javni natječaj. 

Kandidatom prijavljenim natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu 

te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se 

razmatrati. 

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

spola. 

  

 


