OPĆA BOLNICA "DR. IVO PEDiŠiĆ" SISAK
RAVNATEU
URBROJ: 2176-125-02-1.2
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Sisak, 02. siječnja 2018.
Na temelju
139/10,

članka 139. stavak l. Zakona o zdravstvenoj

22/11,

84/11,

154/11,

12/12,

35/12-0dluka

zaštiti (<<N.N.» br.150/08,

Ustavnog

suda Republike

155/09, 71/10,
Hrvatske,

144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14 i 70/16), članka 8. Pravilnika o specijalističkom
doktora medicine (<<N.N.» br. 100/11,54/12,49/13,
stavak l. Pravilnika o mjerilima
provedbu

Natječaja

za odabir

usavršavanju

139/14, 116/15, 62/16, 69/16 i 6/17) i članka 9.

za prijam specijalizanata
pristupnika

70/12,

(<<N.N.»83/15), na prijedlog Povjerenstva za

za specijalizaciju

iz dermatologije

i venerologije

Opće

bolnice «Dr. Ivo Pedišić» Sisak (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), donosim sljedeću
ODLUKU
1./ ANA MEDIĆ FLAJŠMAN, dr. med. odabire se kao pristupnica za specijalizaciju iz dermatologije

i

venerologije.
2./ Sa izabranom kandidatkinjom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim
radom od šest mjeseci u smislu članka 8. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora
medicine ("N.N." br. 100/11,54/12,49/13,

154/14, 116/15, 62/16, 69/16 i 6/17).

3./ Odabir kandidata obavljen je sukladno odobrenom Planu specijalizacija
Pedišić" Sisak za 2017. godinu.
Obrazloženje
Planom specijalizacija

Opće bolnice

Opće bolnice "Dr. Ivo

«Dr. Ivo Pedišić» Sisak za 2017. godinu,

zdravstva, predviđena

odobrenam

Planu, Opća bolnica «Dr. Ivo Pedišić» Sisak raspisala je natječaj za izbor kandidata

dodjelu specijalizacije.

je jedna specijalizacija

Natječaj je bio objavljen

iz dermatologije

koji je odobren

Ministarstva

i veneralogije.

od

Sukladno
i

na oglasnoj ploči i WEB stranici Hrvatskog zavoda za

zapošljavanje Područni ured u Sisku, Večernjem listu te na oglasnoj ploči i WEB stranici Opće bolnice
"Dr. Ivo Pedišić" Sisak.
Na objavljeni natječaj ponudu su dostavili Sandra Jelić, dr. med., Danijela Matijaš, dr.med., Ana
Medić Flajšman, dr.med., Iva Bukvić, dr.med., Zora Tomić, dr.med., Šimo Vukašinović, dr.med. Matea
Hudolin dr.med. i Zvonimir Miloš, dr. med.
Na razgovor s Povjerenstvom odazvali su se Sandra Jelić, dr. med., Ana Medić Flajšman, dr.med., Iva
Bukvić, dr.med., Zora Tomić, dr.med. i Zvonimir Miloš, dr. med.
PO provedenoj
predložilo
ostvarila

stručnoj

Anu Medić
najveći

broj

obradi koja je obuhvaćala
Flajšman, dr.med.
bodova.

obzirom

Uvažavajući

i psihološko testiranje
da ista ispunjava

prijedlog

Povjerenstva

Povjerenstvo

je za odabir

sve uvjete

iz natječaja

donesena

je odluka

te je
kao u

dispozitivu.
PRAVNA POUKA:
Protiv ove odluke kandidat može uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči i
internetskoj

stranici

Ustanove. Prigovor se podnosi Upravnom

Sisak.

Dostaviti:
l. Oglasna ploča

(!) Internetska
3. Spis

stranica Bolnice

vijeću Opće bolnive'1or.

Ivo Pedišić»

