
 

Ur. br.: 02-167/2018-9 
U Zagrebu,  15.11.2018. godine 
 
Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017) i 
članka 31. Statuta Specijalne bolnice za plućne bolesti, a u vezi raspisanog Natječaja objavljenog dana 10.10.2018. godine 
u Narodnim novinama br. 90/2018, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Specijalne bolnice za plućne bolesti, 
za zapošljavanje pripravnika na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radi stjecanja prvog radnog 
iskustva/pripravništvo, putem mjere HZZ-a — potpore za zapošljavanje, a sve na temelju Plana Ministarstva zdravstva za 
prijem pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje, klasa: 023-03/18-01/48, Urbroj: 534-01/8-18-8 od 27. kolovoza 2018. godine, ravnatelj Specijalne bolnice 
za plućne bolesti donosi 

 

O  D  L  U  K  U   

O IZMJENI ODLUKE O ODABIRU KANDIDATA BR 02-167/2018-7 

 
I. Za zapošljavanje pripravnika na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radi stjecanja prvog radnog 

iskustva/pripravništvo za radno mjesto prvostupnik fizioterapije, VŠS – 1 izvršitelj, nakon odustanka Daria Pucaka, 
VŠS odabran je Martin Ivanović, VŠS. 

II. Sa odabranim kandidatom iz točke l. ove Odluke po dobivanju suglasnosti Središnjeg ureda Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje zaključiti će se Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci u punom radnom 
vremenu, radi stjecanja prvog radnog iskustva. Poziv za sklapanje Ugovora o radu kandidatu će biti dostavljen putem 
e-mail-a. 

III. Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Specijalne bolnice za plućne bolesti na dan 
donošenja. 
 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n  j  e 

Dana 10. listopada 2018. godine objavljen je Natječaj u Narodnim novinama br. 90/2018, Hrvatskom zavodu za 
zapošljavanje, web stranici Specijalne bolnice za plućne bolesti, za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme 
u trajanju od 12 mjeseci u punom radnom vremenu, radi stjecanja prvog radnog iskustva, putem mjere HZZ-a — potpore 
za zapošljavanje, a sve na temelju Plana Ministarstva zdravstva za prijem pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem 
potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje, klasa: 023-03/18-01/48, Ubroj: 534-01/8-18-8 od 27. 
kolovoza 2018. godine.  

Kandidat koji je odabran u provedenom Natječaju, pisanim putem se  izjasnio o odustanku od prijema u radni odnos radi 
stjecanja prvog radnog iskustva za radno mjesto prvostupnik fizioterapije, VŠS. 

Povjerenstvo je nakon uvida u bodovnu listu kandidata koji su pozvani na razgovor temeljem urednih i pravovremenih 
prijava na Natječaj, predložilo ravnatelju odabir sljedećeg najbolje bodovanog kandidata na listi - Martin Ivanović, što je 
Ravnatelj prihvatio. 

Sa kandidatom iz točke l. ove Odluke po dobivanju suglasnosti Središnjeg ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 
zaključiti će se Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, radi stjecanja 
prvog radnog iskustva. 

Poziv za sklapanje Ugovora o radu te ostale potrebne informacije kandidatu će biti dostavljeni putem e-mail-a. 

Protiv ove Odluke nezadovoljan kandidat može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Specijalne bolnice za plućne bolesti, 
u roku 8 dana od dana objave Odluke na oglasnoj ploči i internetskoj stranici ustanove. 

                                                                                                                        Ravnatelj 
    Prim. dr. sc. Marinko Artuković, dr. med. 

 
 



 

 
Dostaviti: 
 

1. Martin Ivanović 
2. Oglasna ploča 
3. P i s m o h r a n a 


