
I(LINICKI BOLNIEKI CENTAR OSIJEK
Broj: Rl-1777-2021
Osijek, 11. r,eljade 2021. godine

Na temelju dlanka 20. Statuta Klinidkog bolnidkog centra Osijek, te dlanka 9. st. L Pravilnika o mjerilima za
prijam specijalizanata ( NN 83/15 ), a nakon provedenog natjedaja zaizbor pristupnika zaspecijalizacijuiz
kl iniike rad iolo gij e ravnatelj donosi slj edeiu

ODLUKU

o izboru specijalizantaza specijalistidko usavr5avanje iz klinidke radiologije

l. ZLATKO PAVLOUd, dr. med. iz Osijeka, Sjenjak 5, izabranje na temelju konadnog prijedloga
redoslijeda pristupnika/ kandidata koje je utvrdilo Povjerenstvo za prijedlog izbora pristupnika za

specijalizaciju iz klinidke radiologije zapotrebe KBC Osijek.
2. Ova Odluka objavit 6e se na oglasnoj plodi i internetskim stranicama KBC Osijek.

Obrazloienje

Sukladno Planu specijalizacija i uZih specijalizacijaza2020.g. Klasa: 131-01120-071131, Urbroj: 534-04-2-
216-20-02 od 30, rujna 2020.g. Ministarstva zdravstva RH, ravnatelj KBC Osijek raspisao je natje(,aj za
izbor jednog pristupnika za odobravanje specijalizacije iz klinidke radiologije koji je objavljen dana 22.
sijednja 2021.9. u dnevnim novinama Glas Slavonije te na internetskim stranicama KBC Osijek i
Ministarstva zdravstva..
Povjerenstvo za prijedlog izbora pristupnika za specijalizaciju iz klinidke radiologije je na temelju
provedenog postupka utvrdilo da je u otvorenom roku za dostavu prijava pristiglo ukupno sedam prijava te
da prijava imenovanog pristupnika u potpunosti udovoljava uvjetima Natjedaja.
Po pregledu dokumentacije Povjerenstvo za prijedlog izbora pristupnika je sastavilo konadni redoslijed
kandidata za izbor specijalizacije iz klinidke radiologije, utvrdenog sukladno dl. 7. st. L i dlanku 8.
Pravilnika o mjerilima zaprijam 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 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.

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

Dostaviti:
1. radniku
2. Ministarstvu zdravstva RH- po pravomoinosti, uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
3. Predstojniku Klinike / prodelniku zayoda
4. Odjetu za kadrovske poslove
5. Pismohrana

r eljade 2021. godine.

Ravnatelj KBC Osijek
r.sc. Zeljko Zubeit dr. med.
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Utvrdujem da je ova Odluka postala pravomodna dana


