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20' Pravilnika o radu KB Dubrava
Temeljem dlanka 21. statuta KB Dubrava zagreb, te ilanka
(NN brL6l17) a u svezi raspisanogJavnog
Tagreb,dlanka 6. Zakona o poticanju zapo5ljavanja
novinama' Zavodu za
natjedaja objavljenog dana 10. srpnja 2o7g. godine u Narodnim
priiem zdravstvenih radnika u radni odnos
zapoSljavanje, web stranici KB Dubrava Tagrebza
za radno
putem potpora za zapoiljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravniStvo
3 izvrSitelja u KB
mjesto prvostupnik medicinsko Iaboratoriiske dijagnostike-pripravnik,
zdravstva za prijem
Dubrava na odredeno vriieme, a sve na temelju Plana Ministarstva
putem Hrvatskog
pripravnika u zdravstvene ustanove koristenjem potpora za zaposljavanje
od 18' travnja zaB'
zavoda za zaposljavanje, Kl:023-03/1g-otlgg, Ur.br.:534-OL/8-19-74
godine ravnatelj doc.dr.sc. Sreiko Maruiii, dr'med', donosi

ODLUKU
primaju se u radni odnos putem potpora za zapoiljavanje za stiecanie prvog radnog
laboratorijske
iskustva/pripravniStvo, za radno mjesto prvostupnik medicinsko
vrijeme prema iavnom
dijagnostike, 3 izvrSitelia u KB Dubrava Zagreb na odredeno
natjeEaju sliede6i kandidati

:

1. rRrs Srnenr
2. MIHAELA ILUASEUC
3. KRESIMIR MRNJAVAC

Obrazloienie
prijem zdravstvenih radnika u
Dana 10. srpnja 2019. godine raspisan je javni naljedaj za
prvog ra.dnog iskustva
radni odnos pujem mjera potpore za zapoSljavanier za stjec-anje
'iEboratorijske
dijagnostike, 3
medicinsko
/pripravniStvo, za radno mjesto prvostupnik
izvr5itelja u KB Dubrava Zagreb na odredeno vrijeme'

uvjete' Pozvani su na
Na natjedaj se prijavilo 5 kandidata koji su ispunjavali natjedajne
je 5 kandidata.
razgovor dana 09. rujna 2019. godine. Pristupilo

prijem
Nakon obavljqnog razgovora, Povjerenstvo predlaZe Ravnatelju KB Dubrava Zagreb
prvog
zdravstvenih,r{adnika u radniodnos putem mjera potpore za zapoSljavanje za stjecanje
radnog iskuitva/pripravniStvo, za radno mjesto prvostupnik medicinsko laboratorijske
lris Strbat,
dijagnostike, 3 izvrsitelja u KB Dubrava zagreb prema javnom natjeraiu kandidate
Mihaelu llija5evi6 i Kreiimira Mrnjavca Sto je Ravnatelj i prihvatio'
Slijedom gore navedenog, donijeta je Odluka kao u izreci'
KB

doc.dr.sc.

