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Zagreb, 23. veljače 2022.
Na temelju članka 29. Statuta NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR i
provedenog natječaja, v. d. ravnatelja donosi
ODLUKU
I.
Dario Biber odabran je za radno mjesto Električar - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Uredu ravnatelja.
Sa odabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca.
II.
Ova odluka objavit će se na oglasnoj ploči zdravstvene ustanove i web stranici www.stampar.hr u rubrici pod
nazivom „ Zapošljavanja“, podrubrici „Odluke“ dana 23.02.2022. godine, čime se sukladno članku 24. Temeljnog
kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ 128/17, 47/18, 123/19,
66/20) o rezultatima natječaja smatraju obaviještenima svi kandidati.
Obrazloženje
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR objavio je putem Hrvatskog Zavoda
za zapošljavanje, Područna služba Zagreb, Narodnih novina, web stranice i oglasne ploče ustanove, dana
15.12.2021. natječaj za izbor kandidata za slobodno radno mjesto toč. 4. Električar - 1 izvršitelj/ica u Uredu
ravnatelja na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca.
U provedenom postupku utvrđeno je da su se na natječaj prijavila ukupno 2 kandidata koji ispunjavaju formalne
uvjete natječaja te su pozvani na psihološko testiranje radi procjene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova
radnog mjesta i stručni razgovor. U provedenom postupku odabira kandidata na temelju priloženih dokaza o
ispunjavanju uvjeta natječaja, priložene ostale dokumentacije, provedenog psihološkog testiranja i stručnog
razgovora s kandidatima, utvrđeno je da odabrani kandidat ispunjava tražene uvjete za navedeno radno mjesto.
Temeljem navedenog odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke može se podnijeti prigovor ravnatelju NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.
ANDRIJA ŠTAMPAR, 10000 Zagreb, Mirogojska cesta 16, u roku od 15 dana od dana objave ove Odluke na
oglasnoj ploči odnosno na web stranici – www.stampar.hr. Prigovor se podnosi neposredno ili putem pošte
preporučeno.
V. D. RAVNATELJA:
Dr. sc. Sandra Šikić, dipl. ing., v.r.
Dostaviti:
1. Kandidatima – javnom objavom - oglasna ploča i web stranica ustanove
2. Služba za ljudske potencijale, pravne i opće poslove
3. Ured ravnatelja

