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Ur.br. o- 861-1rc
zagreb, {0 - Cg zoLs. godine

Temeljem dlanka 21. Statuta KB Dubrava Zagreb, te dlanka 20. Pravilnika o radu KB Dubrava

Tagreb,ilanka 6. Zakona o poticanju zapoiljavanja (NN br76lt7) a u svezi raspisanogJavnog

natjeiaja objavljenog dana 10. srpnja 2OL9. godine u Narodnim novinama, Zavodu za

zapoiljavanje, web stranici KB Dubrava Zagreb za prijem zdravstvenih radnika u radni odnos
putem potpora za zapoiljavanje za stiecanje prvog radnog iskustva/pripravni5tvo za radno

mjesto zdravstveno laboratorijski tehniiar-pripravnik, 6 izvrSitelia u KB Dubrava na

odredeno vrijeme, a sve na temelju Plana Ministarstva zdravstva za prijem pripravnika u

zdravstvene ustanove koriitenjem potpora za zapoiljavanje putem Hrvatskog zavoda za

zapoSljavanje, Kl:023-03/19-01.199, Ur.br.:534-01,18-19-14 od L8. travnja 2079. godine

ravnatelj doc.dr.sc. Sreiko Maruii6, dr.med., donosi

ODLUKU

1

Primaju se u radni odnos'putem potpora za zapo5ljavanje za stjecanje prvog radnog

iskustva/pripravniStvo, za radno miesto zdravstveno laboratorijski tehniEar,2 izvrSitelia u

KB Dubrava Zagreb na odredeno vrijeme prema javnom natjeEaiu sljededi kandidati:

1.- MIRJANA OPAEIC
2.- FRAN RAJKOVIC

Obrazloienje

Dana 10. srpnja z}tg. godine raspisan je javni natjedaj za prijem

radni odnos putem mjera potpore za zapo5ljavanje za stjecanje

/pri pravn i5tvo, za rad no mjesto zd ravstveno laboratorijski tehnida r, 6
t,, !

'|u,'

zdravstvenih radnika u

prvog radnog iskustva

izvriitelja u KB Dubrava

uvjete. Pozvani su na

Zagreb na odredeno vrijeme.

Na natjedaj se prijavilo 5 kandidata koji su ispunjavali natjedajne

razgovor dana 09 rujna 20L9. godine. Pristupila su 2 kandidata.

Nakon obavljenog razgovora, Povjerenstvo predlaZe Ravnatelju KB Dubrava Zagreb prijem

zdravstvenih radnika u radni odnos pute mjera potpore za zapoSljavanje za stjecanje prvog

radnog iskustva/pripravniStvo, za radno mjesto zdravstveno laboratorijski tehnidar, 2

izvriitelja u KB Dubrava Zagreb prema javnom natjedaju kandidate Mirjanu Opadid i Frana

Rajkovi6a, 5to je Ravnatelj i prihvatio.



Slijedom gore navedenog, donijeta je Odluka kao u izreci.

KB DU.BRAVA ZAGREB
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