
KLINIdKI BOLNIdKI CENTAR OSIJEK
Broj: Rl/1182212018
Osijek, 25,7 .2018. 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
specijalizaciju iz urologije ravnatelj donosi sljedeiu

ODLUKU
o izboru specijalizanta za specijalistidko usavr5avanje iz urologije

l. Jakov Filipovi6, dr. med" iz Brije56a, Tiha ulica 35 11 izabran je na temelju konadnog
prijedloga redoslijeda pristupnika/ kandidata koje je Lrtvrdilo Povjerenstvo za prijedlo g izboi
pristu pn i ka za sp e cij alizaciju. iz u ro I o gij e za p otr eb e I(B C O s ij el<.

2. Ova Odluka objavit 6e se na oglasnoj plodi i internetskim stranicama KBC Osiiek.

0brazloLenje

Sukladno Planu specij alizacija i uZih specij alizacija za 2018.9. Klasa: 131-01/18-0llg3, rJrbroj: 534-
03-2-213-18-2 od 23. svibnja 20lB.g. Ministarstva zdravstva RH, ravnatelj KBC Osijek raspisao je
natjedaj zaiz5orjednog pristupnika za odobravanje specijalizacije izurologije kojije objavlj"en dana
28' lipnja 2018.g. u duevnim novinama Glas Slavonije te na internetskim stranicama I(BC Osijek.
Povjerenstvo za prijedlog izbora pristupnika za specijalizacilu iz urologije je na temelju provedenog
postupka utvrdilo da je u otvorenom roku za dostavu prijava pristigla jedna prijava, te da prijava
imen ovan o g pri stupn i ka u potp unosti udovolj ava uvj etirna Natj edaj a,
Po pregledu dokumentacije i obavljenim razgovorima Povjerenstvo za prijedlog izborapristupnika je
sastavilo prijedlog kandidata za izbor specijalizacije iz urologije, utvrden sukladno dl, 7. st. L i dlanku
B' P ravi I n i ka o rnj erilim a za prijatn specij al i zan ata, re isti dostavi lo ravn atelj u.
Slijedorn uavedetrog, a na temelju prijedloga pristupnika/ kandidata, l<ojeg je Lrtvrdilo povjerenstvo za
prijedlog izbora pristupnika, ravnatelj je donio odlukLr kao u izreci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove OdlLrfte nezadovoljan pristupnik moZe podnijeti prigovor Upravnom vijeiu KBC Osijek g
roku od B dana od dana objave Odluke na oglasnoj plodi, odnosno na internetskpiiefJ"qlcj^

Ra
doc.dr.sc.

Dostaviti:
I. pristupniku
2. Ministarstvu zdravstva RH- po pravomoinosti, uz prijedlog za oclobrenje specijati
3. Predstojniku Klinike / prodelniku Zavoda
4. Odjelu za kadrovske poslove
5. Pismohrana

Utvrdujern da je ova Odluka postala pravomoina dana srpnja 2018. godine.

Ravr.ratelj KBC Osijek
doc.dr.sc. Zeljko Zubdi6, dr. med.


