
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB 
ZAGREB, Kišpatićeva 12 
 
Sukladno Odluci o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Kliničkog bolničkog 
centra Zagreb, donesenoj na 57. sjednici Upravnog vijeća od dana 5. ožujka 2020. godine, 
Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Zakonu o zdravstvenoj zaštiti 
(NN 100/18, 125/19) te Statutu Kliničkog bolničkog centra Zagreb 
 
dana 30. travnja 2020. godine raspisuje se 
 

J A V N I     N A T J E Č A J 
 

za izbor i imenovanje ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Zagreb 
na mandatno razdoblje od četiri godine 

 
 

I. Uvjeti za prijam na radno mjesto ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Zagreb su: 

 završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij medicine, 

 specijalizacija iz jedne grane medicine iz djelatnosti KBC-a Zagreb,  

 nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju na medicinskom fakultetu,  

 5 godina radnog iskustva u struci. 
 

uz navedene uvjete ravnatelj mora ispunjavati i sljedeće: 
 

1. da nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu, 
2. da nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasnički ulog/udjel ili obveznice, 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 njega 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 njega nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna odluka  
disciplinskih tijela nadležnih Komora, 

6. da se protiv njega ne vodi postupak zbog povrede obveze iz radnog odnosa.  
 

Uz prijavu kandidat prilaže slijedeću dokumentaciju: 
 

 životopis u kojem će u skladu s priloženim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta 
propisanih zakonom i Statutom, 

 preslika diplome, preslika uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu,  
 presliku dokaza da je kandidat nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju na medicinskom 

fakultetu, 

 dokaz o radnom iskustvu, 

 ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa iz točke 1., 2. i 3. ovog javnog 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 osuđujuća presuda, 

 uvjerenje nadležne Komore da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i nije 
donesena konačna odluka disciplinskih tijela Komore, 

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

 
Uz prijavu kandidat je također dužan priložiti program rada i razvoja KBC-a Zagreb za naredno 
mandatno razdoblje. 

 
II. Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja na mandatno razdoblje od četiri godine. 
 

 
 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: 

 

Klinički bolnički centar Zagreb, 
Zagreb, Kišpatićeva 12  
„NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RAVNATELJA“ 
 
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 dana od dana objave u Narodnim novinama. 

Kandidati će biti obavješteni o izboru i imenovanju ravnatelja u roku od 30 dana od isteka roka 

za podnošenje prijava. 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravovremenu i 
urednu prijavu na natječaj te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.  

Urednom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge, odnosno dokaze o ispunjavanju 
uvjeta. Nepravovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. 

Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je 
dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista). 

Radnim iskustvom smatra se vrijeme koje je radnik proveo obavljajući poslove u struci, 
sukladno završenoj stručnoj spremi.  

Molimo kandidate da na molbi točno naznače naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju.  

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, 
dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju. 
 

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o 
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), uz 

prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne 
dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.  

 
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i 
na ženski i muški rod, a prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na ovaj 
natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.  

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


 


