
KLINIdKI BOLNIdKI CENTAR OSIJEK
Broj: F.11422612022
Osijek, 29. oi:ujka 2022. 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 za izbor pristupnika za specijalizaciju iz
pulmologije ravnatelj donosi sljede6u

8 dana od dana objave Odluke na oglasnoj plodi, odnosno stranici.

ODLUKI]

o izboru specijalizanta za specijalistidko usavr5avanje iz pulmologije

1. IVAN BJELousov dr. med. iz Nasica, Ul. I. B. MaZuranil 4, izabranje na temelju konadnog
prijedloga redoslijeda pristupnika/ kandidata koje je utvrdilo Povjerenstvo za prij]ilog izbori
pristupnika za specijalizaciju iz pulmologije za potrebe KBC Osijek.

2. Ova Odluka objavit 6e se na oglasnoj plodi i intemetskim stranicima KBC Osijek.

ObrazloLenje

l}Iliqno Dopuni Plana specijalizacija i uZih specijalizacija za 2021.g. Klasa: 131-01/21-01/100, Urbroj:
534.-A7 -2-3/7 -22-04 od 23. velja& 2022.9. Ministarstva zdravstva RH, ravnatelj KBC Osijek raspisao je
natjedaj za izbor jednog pristupnika za odobravanje specijalizacije iz pulmologije koji je obj-avljen dana 1 I .

oLtjka 2022.g. u dnevnim novinama Glas Slavonije te na internetskimitranica-a rn'cbsl;ek ii4inistarstva
zdravstva.
Povjerenstvo za prijedlog izbora pristupnika za specijalizaciju iz pulmologije je na temelju provedenog
postupka utvrdilo da je u otvorenom roku za dostavu prijava priitiglo utrpno t.l p.ijave tj da prijavi
imenovanog pristupnika u potpunosti udovoljava uvjetima NatjedaJa.
Po pregledu dokumentacije Povjerenstvo za prijedlog izbora piistupnika je sastavilo konadni redoslijed
kandidata za izbor specijalizacije iz pulmologije, utvrclenog .ukladno dl. 7. st. l. i dlanku 8. pravilnika o
mjerilima za prijam specijalizanata, te isti dostavilo ravnatelju.
Slijedom navedenog, a na temelju konadnog redoslijeda pristupnika,/ kandidata kojeg je utvrdilo
Povjerenstvo za prijedlog izbora 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

/.et)k
i/nc o.i1.t
'lnb('ir' dr' med'

Dostaviti:
l. radniku
2. Ministarstvu zdravstva RH- po pravomoCnosti, uz prijedlog
3. Predstojniku Klinike / prodelniku Zavoda
4. Odjelu za kadrovske posiove
5. Pismohrana

za odobren je specijaiizacije

travnja 2022. godine.

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

Utvr<lujem daje ova Odluka postala pravomo6na dana


