
 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 

Margaretska 3, Zagreb 

 

 

Na osnovi odredbe članka 110. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne 

novine" broj 80/13. i 137/13.), članka 41. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 

29/97., 47/99. i 35/08.), članka 44. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne 

novine" broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14. ) i zaključka Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za 

zdravstveno osiguranje o pokretanju postupka imenovanja zamjenika ravnatelja Hrvatskog zavoda za 

zdravstveno osiguranje, klasa: 025-04/14-01/13 ur. broj: 338-01-01-14-1 od 22 siječnja 2014. godine 

objavljuje se 

 

 

JAVNI  NATJEČAJ 

za zamjenika ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje  

 

 

Za zamjenika ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: 

Zavod) može biti imenovana osoba koja ima: 

-završen diplomski sveučilišni studij  

-najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja. 

 

Zamjenika ravnatelja Zavoda imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra 

zdravlja. 

 

Zamjenik ravnatelja Zavoda imenuje se na vrijeme od četiri godine.  

 

Ponudu na javni natječaj mogu dostaviti osobe oba spola. 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja da u roku od osam dana od dana 

objave natječaja u „Narodnim novinama“ i „Večernjem listu“ podnesu ponudu s dokazima o 

ispunjavanju uvjeta za imenovanje zamjenikom ravnatelja Zavoda. 

 

Ponudi je potrebno priložiti: 

-diplomu o završenom diplomskom sveučilišnom studiju 

-potvrdu o radnom iskustvu na poslovima upravljanja 

-podatke o radu (životopis)  

-dokaz o hrvatskom državljanstvu 

-potvrdu o nekažnjavanju. 

 

Isprave koje se prilažu ponudi podnose se u kopiji. 

 

Ponuda i dokumentacija o ispunjavanju uvjeta za imenovanje zamjenikom ravnatelja Zavoda 

dostavlja se na adresu: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Margaretska 3, 10000 Zagreb, s 

naznakom: "ponuda na javni natječaj za zamjenika ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno 

osiguranje - ne otvarati". 

 

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobu koja pravodobno podnese 

ponudu i traženu dokumentaciju, te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.  

 

Kandidati će o izboru biti obaviješteni u zakonskom roku. 

 


