DOMZDRAVLJAKNIN
22300 Knin,
Kneza lvani3a Nelipiia 1
Tel. 0221664-016 (ra\ante{),
0221664-011 (tajntca)
Fax: 0221661-959 (tajnica)
e-mail ravnatelj@dzknin. hr
Ur.br.01-383-15
Knin, 27. srpnja 2015. godine

Na temelju dlanka 31. Statuta Doma zdravlja KnirL a nakon raspisanog natjeiaja objavljenog
10. srpnja 2015. godine na Zavodll za zapo(lavanje. i web stranici Ministarstva zdravlja za
zasnivanje radnog odnosa na odredeno vrijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

ODLUKU

Poniitava se Natjedaj za prijem u radni odnos na odredeno wijeme za doktora medicine u
ordinaciji opie/obitel.jske medicine - l izwiitelj, m,/2, na odredeno wijeme ( zamjena za
radnicu na specijalizaciji ) Ur. broj: 01-342/1-15 od 10. srpnja 2015 godine o izboru dokora
/dol(orice medicine u djelatnosti obiteljske medicine.

Obrazloienje:
Naknadnim pregledom uvjeta natjedaja utwdeno je da traZeni uvjeti nisu sukladni
odredbama Pravilnika o unutarnjoj sistematizaciji i organizaciji .adoih mjesta Doma zdravlja
Knin, jer u njemu za radno mjesto doktora./doktorice medicine u djelatnosti obiteljske
medicine kao uvjet nije navedna obveza da radnik na navedenom radnom mjestu mora imati
12 mjeseci radnog iskustv4 a Stoje bilo navedeno u uvjetima natjebaja
Slijedom navedenoge donesenaje odluka kao u izreci

Ravnatelj:
Petar Cagalj, dr.med.

Dostaviti: - svim kandidatima./ kandidatkinjama
- IlNatskom zavodu za zapoiljava[je
- plsmohrana
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e-mail ravnatelj@dzknin.lr

Ur.br.01-384-15

Kni4 27. srpnja 2015. godine

Na temelju dlanka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon raspisanog natjedaja objavljenog
10. srpnja 2015. godine na Zavodr z& zapoiljavanje, i web stranici Ministarstva zdravlja za
zasnivanje radrcg odnosa na odredeno wijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

ODLUKU
PoniStava se Odluka Ur. brcj: 01-370-15od21. srpnja 2015. godine o izboru doktora

/doktorice medicine u djelatnosti obiteljske medicine Eni Jadrijevii iz Sinja za zasnivanje
radnog odnosa na odredeno wijeme.

Obr&zloianj e:

Naknadnim pregledom dostavljene dokumentacije utwdeno je da izabnna kandidatkinja
ispunjava uvjet predviden natjeiajem od 12 mjeseci radnog staza.
Slijadom navedenoga donesenaje odluka kao u izreci.
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Ravnatelj:

ifrni4,

Petar eagalj, dr.med.

Qnry/^Dostaviti: - svim kandidatima,/ kandidatkinjama
- l{rvatskom zavodu za zapo5ljavanje
- pismohftna

