
Kliniiki bolniiki centar Osijek
Ur. broj : RI I 13924-3 12017
Osijek, 1 7. kolovoza 2017 .s..

Temeljem dlanka 21. StafirtaKlinidkog bolnidkog centra Osijek donosim sljedecu

ODLUKU

I.

Prima se na strudno osposobljavanje zarudbez zasnivanja radnog odnosa na odredeno wijeme od
jedne godine uz kori5tenje mjera aktivne politike zaposljavanja H-rvatsko g zavoda za zapo{liavanje
na radno mjesto

o vi5i struini savjetnik u Odjelu za fakturiranje, upis i otpust bolesnika
(pripravnik) - 1 izvr5itelj

slijededi kandidat:

1. KRISTINA PISAdId, mag.oec.

Natjedaj je bio objavljen na stranicama Hrvatsko g zavodaza zapo1ljavanje te na internet stranicama
KBC Osijek i trajao je u razdoblju od 31. srpnja 2017 .g. do 08. koIovoza"2g17.godine.

il.

zaprovedbu ove odluke zaduluje se odjel za kadrovske poslove KBC osijek.

Osijek

Doc. dr. sc. Zubdi6, dr. med.
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Kliniiki bolniiki centar Osijek
Ur. broj : RI I 13924-412017
Osijek, 1 7. kolovoza 2017 .g.

Temeljem dlanka 21. Statuta Klinidkog bolnidkog centra Osijek donosim sljedeiu

ODLUKU

I.

Prima se na strudno osposobljavanje za radbez zasnlanja radnog odnosa
jedne godine uz koriStenje mjera aktivne politike zaposljavanja Hrvatskog

na odredeno vrijeme od
zav o da za zapollj av anj e

na radno mjesto

o vi5i struini savjetnik u Odjelu za

slijedeii kandidat:

1. ANAMARIJA NAKId, mag.oec.

raiunovodstvo (pripravnik) - 3 izvr5itelja

Natjedaj je bio objavljen na stranicama Hrvatsko g zavoda za zapoiljavanje te na internet stranicama
KBC Osijek i trajao je u razdoblju od 31. srpnja 2017 .g. do 08. kolovoza 2017 .godine.

il.

Zaprovedbu ove odluke zaduLuje se odjel za kadrovske poslove KBC osijek.

Doc. dr. sc.

v{\



Kliniiki bolniiki centar Osijek
Ur. broj : Rl I 13924-7 12017
Osijek, 17. kolovoza20lT ,g.

Temeljem dlanka 21. Statuta Klinidkog bolnidkog centra Osijek donosim sljede6u

ODLUKU

I.

Prima se na strudno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na odredeno vrijeme od
jedne godine uz kori5tenje mjera aktivne politike zapolljavanja Hrvatsko g zavoda ra 

"apolliavanjena radno mjesto

. vi5i struini savjetnik za poslove nabave u sluzbi za poslove nabave
(pripravnik) - 3 izvr5itelja

slijededi kandidat:

1. DOMAGOJ JUKId, mag.oec.

Natjedaj je bio objavljen na stranicama Hrvatsko g zavoda za zapo|ljavranje te na internet stranicama
KBC osijek i trajao je u razdoblju od 31. srpnja 2017 .g. do 0g. kolovoza 2017 .godine,

il.

zaprovedbu ove odluke zaduiuje se odjel za kadrovske poslove KBC osijek.

Ravnatelj

Doc. dr. sc.

\4"\

rjek

bdii, dr.



Kliniiki bolniiki centar Osijek
Ur. broj : RI I 13924-812017
Osijek, 1 7. kolovoza 2017 .g.

Temeljem dlanka 21. Statuta Klinidkog bolnidkog centra Osijek donosim sljede6u

ODLUKU

I.

Prima se na strudno osposobljavanje za radbez zasnivanja radnog odnosa na odredeno wijeme od
jedne godine uz kori5tenje mjera aktivne politike zapo5ljavanja Hrvatsko g zavoda za zapoiljavanje
na radno mjesto

o zdravstveni suradnik visoke struine spreme - magistar nutricionizma
(pripravnik) - 1 izvr5itelj

slijededi kandidat:

1. JOSIPA MADARId, mag.nutr.

Natjedaj je bio objavljen na stranicama Hrvatsko g zavoda za zapolljavanje te na internet stranicama
KBC Osijek i trajao je u razdoblju od 31. srpnja 2017 .g. do 08. kolovoza 2017 .godine.

il.

zaprovedbu ove odluke zaduLuje se odjel za kadrovske poslove KBC osijek.

Ravnatelj Osijek

Doc. dr. sc. Zelj

\'l ,

dr. med.



Kliniiki bolniiki centar Osijek
Ur. broj : Rl I 13924-II 12017
Osijek, 1 7. kolovoza 2017 .g.

Temeljem dlanka 21. Statuta Klinidkog bolnidkog centra Osijek donosim sljede6u

ODLUKU

I.

Prima se na strudno osposobljavanje zaradbez zasnlanja radnog odnosa na odredeno wijeme od
jedne godine uz koriStenje mjera aktivne politike zapo5ljavanja Hrvatsko g zavoda za zapolljavanje
na radno mjesto

o elektroniiar za telekomunikacije (pripravnik) - 2 izvrsitelja

slijede6i kandidat:

1. HRVOJE MAJIC

Natjedaj je bio objavljen na stranicama Hrvatsko g zavoda za zapo1ljavanje te na internet stranicama
KBC Osijek i trajao je u razdoblju od 31. srpnja 2017 .g. do 08. kolovoza 2017.godine.

II.

zaprovedbu ove odluke zadtrtuje se odjel za kadrovske poslove KBC osijek.

Ra Osijek

Doc.

\,+
dr. sc dr. med.



Kliniiki bolniiki centar Osijek
Ur. broj : Ptll 13924-1212017
Osijek, 1 7. kolovoza 2077 .g.

Temeljem dlanka 21. Statuta Klinidkog bolnidkog centra Osijek donosim sljedeiu

ODLUKU

I.

Prima se na strudno osposobljavanje za rudbez zasnivanja radnog odnosa na odredeno vrijeme od
jedne godine uz kori5tenje mjera aktivne politike zapoSljavanja Hrvatsko g zavoda za zapoiljavanje
na radno mjesto

o elektroniiar (pripravnik) -2 izvr5itelja

slijedeii kandidat:

1. MIHAEL HIGELI

Natjedaj je bio objavljen na stranicama Hrvatsko g zavoda za zapolljavanje te na internet stranicama
KBC Osijek i trajao je u razdoblju od 31. srpnja 2017 .g. do 08. kolovoza 2017 .godine.

il.

zaprovedbu ove odluke zaduluje se odjel za kadrovske poslove KBC osijek.

Ravnatelj

Doc, dr. sc. Ze

tt^r



Kliniiki bolniiki centar Osijek
Ur. broj : Rl I 13924-1412017
Osijek, 1 7. kolovoza 20lT .g.

Temeljem dlanka 21. Statuta Klinidkog bolnidkog centra Osijek donosim sljedeiu

ODLUKU

I.

Prima se na strudno osposobljavanje za rudbez zasnivanja radnog odnosa na odredeno vrijeme od
jedne godine uz kori5tenje mjera aktivne politike zapoSljavanja Hrvatsko g zavoda za zapoiliavanje
na radno mjesto

o vodoinstalater (pripravnik) - 4 izvr5itelja

slijede6i kandidat:

1. DARKO MALIJUREK

Natjedaj je bio objavljen na stranicama Hrvatsko g zavoda za zapoiljavanje te na intemet stranicama
KBC Osijek i trajao je u razdoblju od 31. srpnja 2017 ,g. do 08. kolovoza 2017 .godine,

il.

zaprovedbu ove odluke zaduzuje se odjel za kadrovske poslove KBC osijek.

Ravnatelj

Doc. dr. sc.

\"1



Kliniiki bolniiki centar Osijek
Ur. broj : RI I 13924-2412017
Osijek, 1 7, kolovoza 2017 .g.

Temeljem dlanka 21. Statuta Klinidkog bolnidkog centra Osijek donosim sljedeiu

ODLUKU

I.

Prima se na strudno osposobljavanje zarudbez zasn:anja radnog odnosa na odredeno vrijeme od
jedne godine uz kori5tenje mjera aktivne politike zapo5ljavanja Hrvatsko g zavoda za zapoiljavanje
na radno mjesto

o kuhar (pripravnik) - 8 izvr5itelja

slijede6i kandidati:

1. FAKTOR IVAN
2. GOSPOtTC U,q.NUELA
3. KOSKI JURICA
l. Srnnxnr,J vLADo
5. UJEVIE JAKOV
6. ZTJBOYTC Vrr,llnN

Natjedaj je bio objavljen na stranicama Hrvatsko g zavoda za zapoiljavanje te na intemet stranicama
KBC osijek i trajao je u razdoblju od 31. srpnja 2017 ,g. do 08. kolovoza 2077 .godine.

il.

zaprovedbu ove odluke zaduLuje se odjel za kadrovske poslove KBC osijek.

Ravnatel

Doc. dr. sc.

\,1 "

med.



Kliniiki bolniiki centar Osijek
Ur. broj : RI I 13924-25 12017
Osijek, 17. kolovoza 2017 .g.

Temeljem dlanka 21. Statuta Klinidkog bolnidkog centra Osijek donosim sljede6u

ODLUKU

I.

Prima se na strudno osposobljavanje zaradbez zasnlanja radnog odnosa na odredeno wijeme od
jedne godine uz kori5tenje mjera aktivne politike zapo5ljavanja Hrvatsko g zavoda za zapoiljavanje
na radno mjesto

o slastiiar (pripravnik) - 2 izvr5itelja

slijededi kandidat:

1. VEDRAN MIGIE

Natjedaj je bio objavljen na stranicama Hrvatsko g zavoda za zapolljavanje te na intemet stranicama
KBC Osijek i trajao je u razdoblju od 31. srpnja 2017 .g. do 08. kolovoza 2017 .godine.

il.

zaprovedbu ove odluke zaduluje se odjel za kadrovske poslove KBC osijek.

Doc. med.

\"\

Ravnatelj tjek

dr. sc. Zelj


