I(LINICIil BOLNICIil CENTAR OSIJEK
Broj: R1-9440-2019
Osijek, 14" lipnja 2019. godine
Na temelju dlanka 21. Statuta Klinidkog bolnidkog centra Osijek, te dlanka 9. st. 1" Pravilnika o mjerilima za
prijam specijalizanata ( NN 83115 ), a nakon provedenog natjedaja za izbor pristupnika za specijalizaciju iz
oto
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ODLUKU
o izboru specijalizantaza specijalistidko usavrSavanje iz otorinolaringologije

TIN PRPIC, dr. med. iz PoLege, {Jlica bana Pavla 5ubi6 a 22, izabran je na temelju konadnog
prijedloga redoslijeda pristupnika/ kandidata koje je utvrdilo Povjerenstvo za prijedlog izbora
pristupnika za specljalizaciju iz otorinolaringologije zapotrebe KBC Osijek.
2. Ova Odluka objavit ie se na oglasnoj plodi i internetskim stranicama KBC Osijek.
1"

Obrazlolenje
Sukladno Planu specijalizacija i uZih specijalizacijaza20IS.g. Klasa: 131-01/18-01193, Urbroj: 534-03-2213-18-2 od23. svibnja 2018. g. Ministarstva zdravsfra RH, ravnatelj KBC Osijek raspisao je natje(,aj za
izbor jednog pristupnika za odobravanje specijalizacije iz otorinolaringologije koji je objavljen dana 03,
lipnja 2019.9. u dnevnim novinama Glas Slavonije te na internetskim stranicama i oglasnoj plodi KBC
Osijek.

Povjerenstvo za prijedlog izbora pristupnika za specijalizaciju iz otorinolaringologije je na temelju
provedenog postupka utvrdilo da je u otvorenom roktt za dostavu prijava pristigla jednapijava, te da prijava
imenovanog pristupnika u potpunosti udovoljava uvjetima Nadedaja.
Po pregledu dokumentacije Povjerenstvo za prijedlog izbora pristupnika je sastavilo konadni redoslijed
kandidata za izbor specijalizacije iz otorinolaringologije, utvrdenog sukladno dl. 7. st. 1. i dlanku B.
Pravilnika o mjerilima zaprijam specijalizanata,te isti dostavilo ravnatelju.
Slijedom navedenog, a na temelju konadnog redoslijeda pristupnika/ kandidata kojeg je utvrdilo
Povjerenstvo za prijedlogizborapristupnika, ravnatelj je donio odluku kao u izreci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik moZe podnijeti prigovor Upravnom vije6u KBC Osijek u roku od
8 dana od dana objave Odluke na oglasnoj plodi, odnosno na internetskoj stranici.

Dostaviti:
:.i
l. radniku
2. Ministarstvu zdravstva RH- po pravomodnosti, uz prijedlog za odobrenje specij
3. Predstojniku Klinike / prodelniku zavoda
4. Odjelu za kadrovske poslove
5. Pismohrana
Utvrclujem da je ova Odluka postala pravomo6na dana

lipnja 2019" godine.

Ravnatelj KBC Osijek
doc.dr.sc, Zeljko Zubdi6, dr. med.

