OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA
Osječka 107, Požega
Ur. broj: 01-1431-6/5-2016
Datum: 6. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 83/2015) i članka 23. Statuta Opće
županijske bolnice Požega, ravnatelj donosi slijedeću
ODLUKU
o izboru specijalizanta
(1) U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 83/2015), nakon provedenog
postupka, a na temelju prijedloga Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga izbora specijalizanta za jednu specijalizaciju iz kardiologije
i Liste rezultata pristupnika/ce, za jednog specijalizanta iz kardiologije za potrebe Opće županijske bolnice Požega bira se Rea
Levicki, dr.med.
(2) Imenovana dr. med. iz stavka 1. ove odluke javila se kao jedina pristupnica na javni natječaj za izbor jednog specijalizanta/ice
iz kardiologije objavljenog dne 17. lipnja 2016. godine, ispunjava sve uvjete za prijam specijalizanta sukladno odredbama
Pravilnika navedenog u stavku 1. ove odluke i objavljenom natječaju te je kao jedina pristupnica ostvarila najveći ukupni broj
bodova sukladno Listi rezultata pristupnika/ce.
(3) S imenovanom dr. med. iz stavka 1. ove odluke zasnovat će se radni odnos na neodređeno vrijeme, sukladno odredbama
Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine („Narodne novine“ br. 100/2011, 133/2011, 54/2012, 49/2013,
139/2014 i 116/2015) i sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivat će u Općoj županijskoj bolnici Požega, sukladno zakonskim i
podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće županijske bolnice Požega.
(4) Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Požega i na mrežnoj,
odnosno internetskoj stranici Opće županijske bolnice Požega www.pozeska-bolnica.hr.
Obrazloženje
Sukladno Odluci Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske o odobrenju Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2016. godinu,
KLASA: 131-01/16-01-160, URBROJ: 534-04-1-2/2-16-2 od dana 10. lipnja 2016. godine, objavljen je javni natječaj u „Narodnim
novinama“ br. 56 od 17. lipnja 2016. god., Večernjem listu od 17. lipnja 2016. godine, na mrežnoj/internetskoj stranici i oglasnoj
ploči Opće županijske bolnice Požega, mrežnoj/internetskoj stranici Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i pri Hrvatskom
zavodu za zapošljavanje. Povjerenstvo za prijedlog izbora specijalizanta za jednu specijalizaciju iz kardiologije utvrdilo je kako je
pravovremeno pristigla jedna ponuda, izvršilo provjeru natječajne dokumentacije i priloženih traženih dokaza te obveznu
dokumentaciju sukladno članku 5. navedenog Pravilnika, kao i ispunjavanje općih uvjeta koje pristupnici moraju ispunjavati prema
natječaju i odredbama navedenog Pravilnika za primjenu mjerila iz Pravilnika. Sukladno članku 5. Pravilnika o mjerilima za prijam
specijalizanata („Narodne novine“ br. 83/2015) Povjerenstvo je izradilo Listu pristupnika/ce s istaknutim bodovima koje je
pristupnica stekla prema pojedinom mjerilu iz navedenog Pravilnika te je ista objavljena 1. srpnja 2016. god. na oglasnoj ploči Opće
županijske bolnice Požega. Povjerenstvo je uputilo pisani poziv na razgovor pristupnici koja je podnijela potpunu obveznu
dokumentaciju, čija ponuda sadržava sve tražene dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i obveznu dokumentaciju sukladno
navedenom Pravilniku i javnom natječaju te je ista i pravovremeno zaprimljena. Po obavljenom razgovoru s pristupnicom,
Povjerenstvo za prijedlog izbora specijalizanta izvršilo je bodovanje sukladno članku 6. stavku 1. i stavku 2. navedenog Pravilnika.
Sukladno članku 6. stavku 3. navedenog Pravilnika, Povjerenstvo za prijedlog izbora specijalizanta uputilo je ravnatelju prijedlog
odabira jednog kandidata za prijam na specijalizaciju iz kardiologije utvrđenog zbrajanjem bodova koje je jedina pristupnica
ostvarila temeljem provedenog bodovanja prema pojedinom mjerilu iz članka 3. navedenog Pravilnika i bodovanja razgovora
sukladno članku 6. istoga Pravilnika. O datumu objave Liste rezultata pristupnika/ce na predmetni javni natječaj jedina pristupnica
je pisano obaviještena te je 6. srpnja 2016. godine navedena Lista rezultata objavljena na oglasnoj ploči Opće županijske bolnice
Požega.
Slijedom navedenog, a na temelju prijedloga Povjerenstva za prijedlog izbora jednog specijalizanta iz kardiologije i Liste rezultata
pristupnika/ce, ravnatelj je donio odluku kao u izrijeci.
PRAVNA POUKA:
Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 83/2015) protiv odluke o izboru
specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Požega u roku od 8 dana
od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na mrežnoj/internetskoj stranici Opće županijske bolnice Požega.
Ravnatelj:
Prof.dr.sc. Željko Glavić, v.r.
Dostaviti:
1. svim pristupnicima / oglasna ploča i mrežna/internetska stranica
2. Ministarstvu zdravlja RH uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
3. Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova Opće županijske bolnice Požega
Odluka o izboru specijalizanta, ur. broj: 01-1431-6/5-2016 od dana 6. srpnja 2016. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće
županijske bolnice Požega dana 6. srpnja 2016. godine i na mrežnoj/internetskoj stranici Opće županijske bolnice Požega dana 6.
srpnja 2016. godine.
Ravnatelj:
Prof.dr.sc. Željko Glavić, v.r.
Utvrđujem kako je ova Odluka postala pravomoćna dana _____________________ godine.
Ravnatelj:
Prof.dr.sc. Željko Glavić, v.r.

