
LJEKARNA ČAKOVEC 
UR.BR. 93-03/ 2016 
 
 
Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 

47/99 i 35/08), članka 59. stavka 3. i 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine broj 
150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13 i 22/14, 
154/14) i članka 23. Statuta Ljekarne Čakovec, Upravno vijeće Ljekarne Čakovec na 6. sjednici 
održanoj 27. lipnja 2016. godine raspisuje 

  
NATJEČAJ 

za izbor i imenovanje ravnatelja /ravnateljice Ljekarne Čakovec 
 
Za ravnatelja/ravnateljicu Ljekarne Čakovec može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće 

uvjete: 
 

1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 
diplomski  sveučilišni studij  

2. najmanje pet godina radnog iskustva u struci od kojih najmanje 3 godine na odgovornim 
upravljačkim funkcijama 

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

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na javni natječaj se mogu javiti 
osobe oba spola.  

 
Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u originalu ili ovjerenom 

presliku: 
- životopis 
- program rada u mandatnom razdoblju 
- diplomu  
- elektronski zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o 

radnom stažu i radnom odnosu, ne starije od objave ovog natječaja   
- dokaz o hrvatskom državljanstvu 
- uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 mjeseca 
- dokaz o radnom iskustvu u struci (ugovor, rješenje…) 
- dokaz o obavljanju odgovornih upravljačkih funkcija (ugovor, rješenje..) 
 
Pismena prijava podnosi se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim 

novinama. 
Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja pravodobno 

podnese ponudu i traženu dokumentaciju, te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.  
Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti 

poništeni. 
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana zaključenja 

natječaja. 
Prijave se podnose na adresu Ljekarna Čakovec, 40 000 Čakovec, V. Morandinija 1,  
Upravnom vijeću, s naznakom «Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice 

Ljekarne Čakovec». 
    
 
                                                                       Predsjednica Upravnog vijeća 
                                                                                Ljekarne Čakovec 

                                                                                    Vesna Baranašić Horvat mag.oec. 


