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Virovitica, 29.04.2021.
Temeljem odredbe članka 31. Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, a sukladno
raspisanom natječaju za popunu radnih mjesta/izbor kandidata objavljenog u Narodnim
novinama br. 41/2021 dana 16. 04. 2021. godine, te dostavljenom prijedlogu Povjerenstva,
ravnatelj Ivica Fotez, dr med., spec. fiz. med. i reh. dana 26.04.2021. donosi slijedeću
ODLUKU
o odabiru kandidata
za prijem u radni odnos
1.Za radno mjesto DOKTOR MEDICINE DENTALNE na neodređeno vrijeme, nakon provedenog
natječajnog postupka izabrana je
FILIPA LUKAČEVIĆ, dr. med. dentalne
2. Sa odabranim kandidatom iz točke 1. ove Odluke, a nakon isteka žalbenog roka, zaključit će se
Ugovor o radu .
3. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka te Zakonu o pravu na pristup informacijama
(NN 25/13, 85/15) korišteno je puno osobno ime i prezime kandidata koji je izabran za
navedeno radno mjesto u provedenom natječajnom postupku
Sukladno Uredbi 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti
pojedinca u svezi s obradom osobnih podatka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o
stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ ( tzv. Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka )
(„Službeni list EU broj L 119/88, objavljenoj 4. svibnja 2016. godine ), a vodeći računa o načelu
razmjernosti, ostali podaci o odabranom kandidatu/kandidatkinji se ne objavljuju.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Obrazloženje
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, raspisao je natječaj za popunu radnog mjesta /
izbor kandidata za potrebe radnog mjesta doktora dentalne medicine na neodređeno vrijeme
Nakon uvida u natječajnu
dokumentaciju svih pravovremeno prijavljenih kandidata
Povjerenstvo imenovano Odlukom ravnatelja, zapisnički je utvrdilo da se na natječaj za
navedeno radno mjesto prijavilo 5 kandidata od kojih svih 5 kandidata udovoljavaju uvjetima iz
natječaja. Sukladno navedenom te uvidom u natječajnu dokumentaciju kandidata i obavljenom
usmenom razgovoru sa svakim kandidatom pojedinačno, Povjerenstvo na temelju ostavljenog
općeg dojma na usmenom razgovoru kandidata, te stečenog radnog iskustva, predlaže da se s
kandidatom iz točke 1. ove Odluke, sklopi Ugovor o radu.
Uvažavajući rečeno, ravnatelj donosi Odluku kako je navedeno u izreci.
Nezadovoljni kandidati imaju pravo zatražiti uvid u natječajnu dokumentaciju izabranog
kandidata, u roku od 8 dana od dana objave ove odluke., te podići svoje dostavljene dokumente.
Uvid u dokumentaciju izabranog kandidata, mogu zatražiti svaki radni dan od 09:00 do 12:00
sati u stručnim službama Ispostave Virovitica, na adresi Ljudevita Gaja 21, Virovitica.
Objava Odluke na web stranici : www.dom-zdravlja-vpz.hr dana 29.04.2021. godine.
Dostaviti:
1. Kandidatima Natječaja- mail-om
Ravnatelj
2. Pismohrana
Ivica Fotez, dr med. spec. fiz. med. i rehab.

