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DOM ZA STARIJE I NEMOCNE OSOI]E
SLAVONSKI BROD

Ur. Broj: 818-l / 2019
SlavonskiBro4dana 23. tavnja 2019 god.

Temeljem d1.32 Statuta Doma za starije i nemo6ne osobe Slavonski Brod i Pravilnika o
radu, unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Doma za starUe i nemo6ne osobe Slavonski Brod,
po provedenom natjedaju za popunjavanje upraZnjenih radnih mjesta,objavljenog dana l3.veljade
2019 godine u sluZbenom listu Narodne Novine, tjedniku Posavska Hrvatska, sluZbenim stranicama
HZZZ-e i sluZbenim stranicama Doma www.dom-sb.hr, Ravnateljica Doma donosi slijede6u:

ODLUKU

l) PoniStava se dio natjedaj za prijem u radni odnos za rad u Domu za starije i nemodne
osobe Slavonski Brod i dislocirana jedinica Doma , Dom sv. Vinko Nova Kapela i to za
slijedeia radna mjesta:
a) Zaradno mjesto pod rednim brojem 2),,Socijalni radnik/ca" -1-izvrSitelj/ica na

odredeno vrijeme do povratka radnika s bolovanja.
b) Zarudno mjesto pod rednim brojem 3),,Radni terapeut/ica" -1-izvrSiteljlicana

odredeno vrijeme do povratka radnika s bolovanja.

2) Ova Odluka 6e biti objavljena na sluZbenim stranicama Doma za starrje i nemo6ne osobe
Slavonski Brod www.dom-sb.hr, tjedniku Posavska Hrvatska i sluZbenim stranicama
HZZZ-I.

ObrazloZenje
Sukladno odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o socijalnoj skrbi Ravnateljica Doma za
starije i nemo6ne osobe Slavonski Brod (dalje:Dom), temeljem provedenog natje(,aja za
popunjavanje radnog mjesta ,,Medicinska sestra/tehnidar", objavljenog dana l3.veljale 2019
godine u tjedniku ,,Posavska Hrvatska" dana 08.velja(,e 2019 godine, sluZbenom listu Narodne
Novine broj: I 5/2019 dana 13.velj ate 2019 godine, stranicama Doma: www.dom-sb.hr , Odlukom
od dana 13. OZujka 2019 god.ur.br.541 12019, imenovala je povjerenstvo koje je neposrednim
uvidom i pregledom pristigle natjedajne dokumentacije utvrdilo koji od kandidata u potpunosti
ispunjavaju uvjete natjedaja propisane Zakonom o socijalnoj skrbi, Zakonom o ustanovama ,
aktom o osnivanju, Statutom Doma i Pravilnikom o radu,unutarnjem ustroju i sistematizaciji
poslova Doma, te uvjete objavljene u natjedaju zaradno mjesto ,,Medicinska sestra/tehnidar".

Nakon navedenog pregleda prispjele natjedajne dokumentacije imenovano Povjerenstvo je
konstatiralo da za radna mjesta pod rednim brojem l/a i rednim brojem l/b ove Odluke nije
prispjela niti jedna prijava na Natjedaj,

Osnovom navedenoga Ravnateljica Doma odludila je kao u izreci ove Odluke
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