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Zagreb,02. rujan 2019. godine

Temeljem ilanka 2l.Statuta KB Dubrava Zagreb, te dlanka 11. i 61. Zakona o radu (N.N.br 93/14)i
Elanka ll.Pravilnika o radu KB DubravaZagreb, a u svezi raspisanog natjeEaja objavljenog u
Narodnim novinama dana 14. kolovoza 2019. godine,web stranici Zavoda za zapolljavanje i KB
Dubrava Zagreb za prijem u radni odnos na neodredeno vrijeme (rnlir) za radno mjesto
spremai/ica,2 izwlitelja, ravnatelj doc.dr.sc. Sre6ko Maru5i6, dr.med. donosi:

ODLUKU

Primaju se u radni odnos ni neodredeno vrijeme za radno mjesto spremat/ica, 2 izvriitelja,
prema natje(aju kandidati:

....-a*-{ ir\..r,..

1. Emina Grudid
2. Nikolina Rado5 r

Obrazloienje

Dana L4. kolovoza 2019. godine raspisanje natjeiaj za prijem u radni odnos na neodredeno
wijeme (m/L) za radno mjesto spremad/ica, 2 izvr5itelja u KB Dubrava Zagreb s obveznim probnim
radom u trajanju od 1 fiednog) mjeseca

U zakonskom roku prijavilo se ukupho 6 kandidata od kojih su svi ispunjavali natjedajne uvjete, te
su pozvani na razgovor 30. kolovoza2}l9. godine. Razgovoru je pristupilo 5 kandidata.

Nakon obavljenog razgovora Povjerenswo predlaZe rarmatelju KB Dubrava prijem d radni odnos
na neodredeno vrijeme (m/i.) za radno mjesto spremad/ica,2 ipw5itelja, s obveznim prob;rim radom
od L (jednog) mjesecaiprema natjedaju kandidate Eminu Grudid i Nikolinu Rado5, Sto je Ravnatelj
i prihvatio.

Slijedom gore navedenog, donijetaje odluka kao u izreci.

GREB
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Temeljem dlanka 2l.Statuta KB DubravaZagreb, te dlanka 1-1. i 61. Zakona o radu (N.N.br 93114)i
dlanka ll.Pravilnika o radu KB Dubrava Zagreb, a u svezi raspisanog natjedaja objavljenog u
Narodnim novinama dana l-4. kolovoza 201-9. godine,web stranici Zavoda za zapo5ljavanje i KB
Dubrava Zagreb za prijem u radni odnos na neodredeno wijeme (m/Z) za radno mjesto
bolniiarfl<a, 5 izvr5itelja, ravnatelj doc.dr.sc. Sre6ko Maruii6, dr.med. donosi:

ODLUKU

Prima se u radni odnos na neodredeno vrijeme za radno mjesto bolniiar/ka, l izvr5itelj,
prema natjeiaju kandidat SABINA TORMAN.

* / ), \tc ..i. ,

ObrazloZenje

Dana 14. kolovoza 20L9. godine raspisan je natjedaj za prijem u radni odnos na neodredeno wijeme
(m/Z) za radno mjesto bolnidar/ka, 5 izvrSitelja u KB Dubrava Zagreb s obveznim probnim radom u
trajanju od 1 fiednog) mjeseca.

U zakonskom roku prijavilo se ukupno 3 kandidata, od kojih su 2 ispunjavali natjeiajne uvjete.
Kandidati su pozvani na razgovor 30. kolovoza2019. godine, kojem je i pristupio samo jedan

kandidat.

Nakon obavljenog razgovora Povjerenstvo predlaZe ravnatelju KB Dubrava prijem u radni odnos

na neodredeno vrijeme (mll) za radno mjesto bolnidar/ka, 1 izvfSitelj, s obveznim probnim radom
od 1- fiednog) mjeseca, prema natjelaju kandidata Sabinu 

lorman 
5to je Rarmatelj i prihvatio.

Slijedom gore navedonog, donijeta je odluka kao u ir...i. " ' *t*,. ' ''

KBD GREB
doc.dr.sc. i; dr.med

.q-.\i
l"j*

.a

n9":a.lL;

L{.
,

-i-.-


