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 Temeljem članka 39. Statuta Doma zdravlja Požeško-slavonske županije ( Požeško-slavonski službeni 

glasnik 09/2015.), ravnatelj Doma zdravlja Požeško-slavonske županije Marijan Višaticki, dipl. iur. na 

temelju ocjene Povjerenstva za prijem u radni odnos za radno mjesto vozač u djelatnosti sanitetskog 

prijevoza donio je 

 

O D L U K U 

O   PRIJEMU U RADNI ODNOS 

 

Članak 1. 

 Dalibor Grgić, Busnovi 5, 34322 Brestovac, OIB:73607066600, po zanimanju vozač motornog vozila,  

zapošljava se na određeno vrijeme u Domu zdravlja Požeško-slavonske županije, u Službi sanitetskog 

prijevoza na lokaciji Požega, M. Gupca 10 s mjestom rada u Požegi, M. Gupca 10 na puno radno vrijeme. 

Imenovani će raditi kao član tima- vozač sanitetskog prijevoza.  

Zlatko Pavliček, Jagodnjak 12, 34000 Požega, OIB:49528244980, po zanimanju vozač motornog 

vozila, zapošljava se u Domu zdravlja Požeško-slavonske županije, u Službi sanitetskog prijevoza na lokaciji 

Požega, M. Gupca 10 na određeno s mjestom rada u Požegi, M. Gupca 10 na puno radno vrijeme. 

Imenovani će raditi kao član tima- vozač sanitetskog prijevoza.  

Danijel Tomašević, Dragutina Tadijanovića 6, 34000 Požega, OIB:08714784820, po zanimanju vozač 

motornog vozila,  zapošljava se na određeno vrijeme u Domu zdravlja Požeško-slavonske županije, u Službi 

sanitetskog prijevoza na lokaciji Požega, M. Gupca 10 s mjestom rada u Požegi, M. Gupca 10 na puno radno 

vrijeme. Imenovani će raditi kao član tima- vozač sanitetskog prijevoza.  

Kazimir Hudy, Radnovac 58, 34308 Jakšić, OIB:52920465814, po zanimanju vozač motornog vozila,  

zapošljava se na određeno vrijeme u Domu zdravlja Požeško-slavonske županije, u Službi sanitetskog 

prijevoza na lokaciji Požega, M. Gupca 10 s mjestom rada u Požegi, M. Gupca 10 na puno radno vrijeme. 

Imenovani će raditi kao član tima- vozač sanitetskog prijevoza.  

Josip Komljenović, Vukovarska avenija 8/1, 34551 Lipik, OIB:45245574006, po zanimanju vozač 

motornog vozila,  zapošljava se na određeno vrijeme u Domu zdravlja Požeško-slavonske županije, u Službi 

sanitetskog prijevoza na lokaciji Pakrac, Bolnička 80, na određeno vrijeme s mjestom rada u Pakracu, 

Bolnička 80. na puno radno vrijeme. Imenovani će raditi kao član tima- vozač sanitetskog prijevoza.  

Mladen Sandrin, Dalibora Duchaća 37, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB:72205088594, po zanimanju 

vozač motornog vozila,  zapošljava se na određeno vrijeme u Domu zdravlja Požeško-slavonske županije, u 

Službi sanitetskog prijevoza na lokaciji Pakrac, Bolnička 80, na određeno vrijeme s mjestom rada u Pakracu, 

Bolnička 80. na puno radno vrijeme. Imenovani će raditi kao član tima- vozač sanitetskog prijevoza. 



 

  

Članak 2. 

 Imenovani se zapošljavaju od 16. travnja 2018. godine uz probni rad od mjesec dana, a liječnički 

pregled obaviti će u Službi medicine rada i sporta Doma zdravlja Požeško slavonske županije. 

             

Ravnatelj : 

            Marijan Višaticki, dipl. iur. 

Dostaviti: 

- Imenovani  kandidati 

- Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova, oglasna ploča Doma zdravlja PSŽ- ovdje 

-  Internet stranica Doma zdravlja Požeško slavonske županije 

- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured u Požegi  


