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Temeljem dlanka 21. Statuta KB Dubrava, te dlanka 1,2.i6L. Zakona o radu (N.N. br. 93/14\i
dlanka 4. i 5. Pravilnika o radu KB Dubrava Zagreb, a u svezi raspisanog natjedaja objavljenog
u Narodnim novinama dana 03. lipnja 2016.godine, web stranici Zavoda za zapoiljavanje i KB

Dubrava za prijem u radni odnos na neodredeno vrijeme (mlil za radno mjesto
prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, 2 izvr5itelja u KB Dubrava, ravnatelj

doc.dr.sc. Toni Kolak, dr.med., donosi

ODLUKU

prima se u radni odnos na neodredeno vrijeme (m/i) za radno mjesto prvostupnik
medicinsko-laboratorijske dijagnostike,2 izvr5itelia u KB Dubrava sljede6i kandidati:

1. VALENTINA KURESIC

2. SANDRA ZU1I0

Obrazloienie

Dana 03. lipnja 2016. godine raspisan je natjedaj za prijem u radni odnos na na neodredeno

vrijeme (m /i) za rad no mjesto prvostu pn i k medici nsko-laboratorijske d ijagnosti ke,

2 izvrSitelja u KB Dubrava s obveznim probnim radom u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Na natjedaj se prijavilo ukupno 54 kandidata, od toga f. izvan natjedajnog zakonskog roka, te

4 s nepotpunom dokumentacijom. Na testiranje je pozvano 49 kandidata, te je 29. i 30. lipnja

i 0L. srpnja 2016.god. pristupilo 29 kandidata, od dega je 2L kandidat zadovoljio testiranje te

su pozvani su na razgovor.

Od pozvanih 21 kandidata na razgovor,06.srpnja 2015.god. pristupilo je 18 kandidata, te

ukupnim rezultatom bodovanja kandidata done5ena je odluka-

Nakon obavljenog testiranja i razgovora predlaZe se Ravnatelju KB Dubrava prijem u radni

odnos na neodredeno vrijeme(mlll za radno mjesto prlloptupnik medicinsko-laboratorijske

dijagnostike, 2 izvriitelja u KB Dubrava, s obveznim probnim radgguod 3 tri) mjeseca/ prema

natjedaju kandidati: Valentina KureSii i Sandra iuiii, Sto je Ravnatelj i prihvatio. Slijedom
gore navedenog, donijeta je Odluka u izreci.


