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Temeljem dlanka 21. Statuta KB Dubrava, te dlanka 12. i 61. Zakona o radu (N.N.
93114,127117) i dlanka 12. Pruvilnika o radu KB "Dubrava" Zagreb, a u svezi raspisanog
natjedaja objavljenog u Narodnim novinama, dana 04. srpnja 20l8.godine, Zavodt za
zapoSljavanje i web stranici KB Dubrava, za prrjem u radni odnos na odredeno vrijeme-
zamJena za dugo bolovanje, (mlL), radno mjesto-prvostupnik fizioterapije, 1 izvr5itelj u KB
Dubrava, ravnatelj KB Dubrava, donosi

ODLUKU

Prima se u radni odnos na odredeno vrijeme-zamjena za dugo bolovanje, uz obavezni
probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, (mlit) za radno mjesto - prvostupnik
fizioterapije, 1 izvr5itelj u KB Dubrava, kandidat IDA HIZAK.

ObrazloZenje

Dana04.srpnja20l8.godine,raspisanjenatjedaj zaradnomjesto-prvostupnikfizioterapije,
1 izvr5itelj u KB Dubrava, az obavezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca..

U zakonskom roku prijavilo se ukupno 23 kandidata, od kojih je 20 kandidata ispunilo
natjedajne uvjete. Kandidati koji su ispunili natjedajne uvjete pozvani su na razgovor dana23.
srpnja 2018. godine.. Razgovoru je pristupilo 15 kandidata.
Povjerenstvo je obavilo razgovor sa kandidatima, te je isto predloZilo ravnatelju provodenje
drugog kruga razgovota, Sto je ravnatelj prihvatio.
Na drugi krugrazgovora, dana 07. kolovoza 2018.godine pozvano je 4 kandidata. Razgovoru
su pristupil a 2 kandidata.

Nakon provedenog natjeiajnog postupka, Povjerenstvo je predloiilo ravnatelju KB
Dubrava, kandidatkinju IDU IJIZAK, za prijem u radni odnos na odrerleno vrijeme,
zamjena za dugo holovanje, (mlL) za radno mjesto - prvostupnik fizioterapije, 1

izvrlitelj, s obveznim probnim radom od 3 (tri) mjeseca.

Slijedom gore navedenog, odludeno je kao luizreci ove Odluke.

Protiv ove odluke m.oLe se izjaviti prigovor Upravnom vijeiu KB Dubrava u roku od 8 (osam)

dana od dana prijema ove Odluke.
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