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Kliniika bolnica Dubrava
Avenija Gojka 5u5ka 6
10000 Zagreb

Telefon: (01l 2903444
Telefax: (01) 286 3595

E-mail: ravnatelj@kbd.hr

Ur.br. 4-723/2022
Zagreb, 20. lipnja 2022.

Temeljem dlanka 21. Statuta KB Dubrava, te ilanka t2.i6t. Zakona o radu (N.N. br.93/14,
7271t7,98/Lgl idlanka 1L. Pravilnika o radu KB Dubrava, a u svezi raspisanog natjeiaja
objavljenog u Narodnim novinama dana 27. svibnja 2022., web stranici Zavoda za

zapo5ljavanje i KB Dubrava za prijem u radni odnos za radno mjesto administrator, 1

izvriitelj na neodredeno vrijeme, ravnatelj prof.dr.sc. lvica LukSii, dr. med., donosi

ODLUKU

Prima se u radni odnos za radno mjesto administrator, 1 izvr5itelj na neodredeno vrijeme
u KB Dubrava prema natjedaju kandidat Ana Sutii.

Obrozloienje

Dana 27. svibnja 2022. objavljen je natjeiaj u Narodnim novinama, web stranici KB

Dubrava te Zavodu za zapoSljavanje za prijem u radni odnos za radno mjesto
administrator, 1 izvr5itelj na neodredeno vrijeme, s obveznim probnim radom od L

UednoS) mjeseca.

U natjeiajnom roku prijavilo se ukupno 29 (dvadesetdevet) kandidata. Natjedajne uvjete
ispunjavalo je 15 (petnaest) kandidata koji su pozvani na pisano testiranje i usmeni
razgovor dana 15. lipnja 2022. Pisanom testiranju i usmenog razgovoru pristupilo je 6

(5est) kandidata.

Nakon obavljenog pisanog testiranja i usmenog razgovora predlaie se ravnatelju KB

Dubrava za prijem u radni odnos za radno mjesto administrator, 1 izvriitelj na

neodredeno vrijeme u KB Dubrava, s obveznim probnim radom od 1 (jednog) mjeseca,
prema natjedaju kandidat Ana Sutii, Sto je ravnatelj i prihvatio.

Slijedom gore navedenog, donijeta je Odluka u izreci.
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K:iniこ ka bOinica Dubrava

Avenila Goika ζuζ ka 6

10000乃 grob

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA

Rezultati pisanog testiranja kandidata za radno mjesto administrator, naneodredeno vrijeme, r. izvriitelj, a prema natjedaju od 2T.svibnja 2022.

KANDIDATI:

1. ANA 5.- zt/za
2. MARTNA V._ 1.8/26
E. ze ura c. - 1.s/26
4. GORDANA G. _ 20/26
5. DANTJELA C. _ 76/26
6. MARTTNA K._ 19/26

Predsjedn i k povjerenstva :

Zoran Spehar, mag. iur.


