
KLINICKI BOLNICKI CENTAR OSIJEK
Broj: Rl-5488-2018
Osijek, 26. oLujka2018. godine

Na temelju dlanka 21" Statuta Klinidkog bolnidkog centra Osijek, te dlanka 9. st, l Pravilnika o
mjerilima za prijam specijalizanata'( NN 83/15 ), a nakon provedenog natjedaja za izbor pristupnika za
specij ali zacij u i z reumatologij e ravnate lj donosi slj ede6u

ODLUKU
o i zboru spec ij al izanta za specijal i sti dko u savr5avanj e i z reumatologij e

L MIRNA MIKIC, dr" med. iz Osijeka, RuZina 59, izabranaje na temelju konadnog prijedloga
redoslijeda pristupnika/ kandidata koje je utvrdilo Povjerenstvo za prijedlogizbora pristupnika
za specijal\zaciju iz reurnatologije za potrebe I(BC Osijek.

2. Ova Odluka objavit ie se na oglasnoj plodi i internetskim stranicama KBC Osijek,

Obrazloienje

Sukladno Planu specijalizacija i uZih specijalizacijaza20lT,g. Klasa: 131-0IlI7-011128, Urbroj: 534-
03-2-213-18-9 od 20 veljade 2018.g. Ministarstva zdravstva RH, ravnatelj KBC Osijek raspisao je
natjedaj za izbor jednog pristupnika za odobravanje specijalizacije iz reumatologije kojije objavljen
dana 05. oZujka 2018.g. u dnevnim novinama Glas Slavonije te na internetskim stranicama KBC
Osijek.
Povjerenstvo za prijedlog izbora pristupnika za specijalizaciju iz reumatologije je na temelju
provedenog postupka utvrdilo da je u otvorenont roku za dostavu prijava pristigla jedna prijava, te da
prijava imenovanog pristupnika u potpunosti udovoljava uvjetima Natjedaja.
Po pregledu dokumentacije Povjerenstvo za prijedlog izbora pristupnika je sastavilo konadni
redosf ijed kandidata za izbor specijalizacije iz reumatologije, utvrdenog sukladno dl. 7. st" l. i dlanku
8, Pravilnika o mjerilima za prijan specijalizanata, te isti dostavilo ravnatelju.
Slijedom navedenog, a na temelju konadnog redoslijeda pristupnika/ kandidata kojeg je utvrdilo
Povjerenstvo za prijedlogizbora pristupnika, ravnatelj je donio odluku l<ao u izreci,

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik moZe podnijeti prigovor Upravnom vije6u KBC Osijek u
roku od B dana od dana objave Odluke na oglasnoj plodi, odnosno na

doc.dr.sc.\+
Dostaviti:

1. radniku
2. Ministarstvu zdravstva RH- po pravomodnosti, uz pri.jedlog za odobrenie
3. Predstoiniku Klinike / prodelniku Zayoda
4. Odjelu za kadrovske poslove
5. Pismohrana

travnja 2018. godine"

Ravnatelj KBC Osijek

Ra

Utvrdujern da je ova Odluka postala pravomoina dana

doc.dr.sc. Zeljko Zub1i6, dr. med.


