OPĆA BOLNICA PULA
OSPEDALE GENERALE DI POLA

Broj: 7/23/19 - 21
U Puli, 16.10.2019. godine.
Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (Narodne
novine br. 83/15) i članka 21. Statuta Opće bolnice Pula, ravnateljica Opće bolnice
Pula donosi,

ODLUKU
o izboru specijalizanta

I.
U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne
novine br. 83/15), nakon provedenog postupka, a na temelju natječaja od 19.08.2019.
godine, Ur. Broj: 7/23/19 za specijalizaciju iz transfuzijske medicine, za potrebe
Opće bolnice Pula, izabrana je:
1. Vedrana Santini, dr.med.
II.
S imenovanom pristupnicom iz točke I. ove odluke zasnovat će se radni odnos
na neodređeno vrijeme, sukladno odredbama Pravilnika o specijalističkom
usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11 do 06/17).
Imenovana pristupnica iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za prijem
specijalizanta sukladno stavku 1. ove točke, a sva prava iz rada i po osnovi rada
ostvarivat će u Općoj bolnici Pula, sukladno zakonskim i podzakonskim propisima,
kolektivnom ugovoru i općim aktima Opće bolnice Pula.
III.
Ova Odluka se javno objavljuje na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Opće
bolnice Pula.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Obrazloženje
Povjerenstvo za izbor kandidata za obavljanje poslova specijalizanta iz
transfuzijske medicine, (u daljnjem tekstu Povjerenstvo), razmotrilo je molbe i
podnesenu dokumentaciju kandidata, provelo razgovor s pozvanim pristupnicima,
izvršilo bodovanje pristupnika sukladno članku 3. i članku 5. Pravilnika o mjerilima
za prijam specijalizanata, te sukladno članku 7. Pravilnika dostavilo ravnateljici
ustanove konačan rezultat.

Sukladno uvjetima iz članka II. ove Odluke, Povjerenstvo za izbor pristupnika
predložilo je Vedranu Santini, dr.med. za obavljanje poslova specijalizanta iz
transfuzijske medicine.
Uvidom u spis pristupnice Vedrane Santini, dr.med., a uzimajući u obzir broj
ostvarenih bodova i razgovor obavljen s pristupnicom, utvrđeno je kako imenovana u
cijelosti ispunjava uvjete za obavljanje poslova specijalizanta iz transfuzijske
medicine u Općoj bolnici Pula.
Slijedom iznesenog, odlučeno je kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Sukladno članku 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.
83/15), protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti
prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Pula u roku 8 dana od objave odluke na
oglasnoj ploči, odnosno internetskoj stranici Opće bolnice Pula.

Ravnateljica
Doc. dr. sc. Irena Hrstić, dr. med.

O tome obavijest:
1. Izabranom pristupniku
2. Oglasna ploča i web stranica Opće bolnice Pula
3. Ministarstvu zdravstva uz prijedlog za odobrenje specijalizacije, nakon
konačnosti Odluke
4. Odjel za transfuzijsku medicinu – n/r Voditeljice
5. Odjelu za pravne poslove i ljudske resurse
6. Pismohrani – ovdje

Odluka broj 7/23/19 - od 16.10.2019. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči i
internetskoj stranici Opće bolnice Pula dana 16.10.2019. godine.

