
DOM ZDRAVLJA        

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE                                

TRG DR T. BARDEKA 10      

48 000 KOPRIVNICA      

Ur.broj: 2137-16-3252/15.       

U Koprivnici, 20. svibnja 2015. godine    

 

 
Na temelju Odluke Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije o raspisivanju 

natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto doktor 

medicine u ordinaciji za  opću/obiteljsku medicinu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije u Kalniku, Urbroj: 2137-16-3019/2015. od 23. travnja 2015. godine, Zapisnika 

Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja od 15. svibnja 2015. godine i od 19. svibnja 

2015. godine i članka 26. Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, 

ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije  Marija Krajina, dr.med. donosi 

 

 

O D  L  U  K  U 

o  odabiru kandidata 

 

 
  Za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto doktor medicine u Ordinaciji za  

opću/obiteljsku medicinu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Kalniku, 

odabire se: 

  

 PETRA JUREŠIĆ  iz Paukovca, Paukovečka 39, 10382 Donja Zelina. 

  

 Sa odabranom  kandidatkinjom zaključiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme. 

 

        

O b r a z l o ž e n j e 

 

Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije donio je Odluku o raspisivanju 

natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto doktor 

medicine u ordinaciji za opću/obiteljsku medicinu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije u Kalniku Urbroj: 2137-16-3019/2015. od 23. travnja 2015. godine.  

Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije svojom Odlukom Urbroj: 2137-16-

3020/15. od 23. travnja 2015. godine, osnovao je Povjerenstvo za pripremu i provedbu 

natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

Povjerenstvo je raspisalo natječaj koji je objavljen je u Oglasniku „Narodnih novina“ 

broj 47/15. od 28. travnja  2015. godine.  

Rok za dostavu prijava kandidata iznosio je 8 dana. 

 

Na raspisani natječaj Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, u danom roku  

prijave je dalo troje kandidata i to: 

 

1. Petra Jurešić iz Paukovca, Paukovečka 39, 10382 Donja Zelina, 

2. Danijela Gotić, Zagrebačka 77 A, 42222 Ljubešćica, 

3. Andreja Horvatić, Ksaverska cesta 83, 10000 Zagreb. 

 



Uvidom u Zapisnik Povjerenstva od 15. svibnja 2015. godine, utvrđeno je i to nakon 

pregleda svih prijava kandidata i dostavljenih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja; da  

sve kandidatkinje ispunjavaju uvjete iz natječaja. 

Uvidom u prijavu Andreje Horvatić iz Zagreba utvrđeno je da je kandidatkinja već u 

radnom odnosu u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Ordinaciji za 

opću/obiteljsku medicinu u Đurđevcu te se njezina prijava nije dalje razmatrala budući da 

poslodavac nema interes za odabir kandidatkinje koja je u radnom odnosu na drugom radnom 

mjestu. 

Kandidatkinje Petra Jurešić i Danijela Gotić pozvane su na razgovor s Povjerenstvom 

za dan 19. svibnja 2015. godine. 

Uvidom u Zapisnik Povjerenstva od 19. svibnja 2015. godine utvrđeno je da je 

Povjerenstvo, između dviju kandidatkinja koje ispunjavaju uvjete iz natječaja predložilo da se 

za radno mjesto doktor medicine u Ordinaciji opće/obiteljske medicine Doma zdravlja 

Koprivničko-križevačke županije u Kalniku donese Odluka o odabiru Petre Jurešić iz 

Paukovca, Paukovečka 39, Donja Zelina i da se s njom zaključi Ugovor o radu na neodređeno 

vrijeme. 

 

Slijedom svega naprijed iznijetoga, a sukladno Zapisnicima Povjerenstva donijeta je 

Odluka kao u izreci. 

 

 

 

            Ravnateljica: 

   

                 Marija Krajina, dr.med. 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

 

1. Petra Jurešić, Paukovec, Paukovečka 39, 10382 Donja Zelina, 

2. Osobni očevidnik odabrane kandidatkinje, 

3. Danijela Gotić, Zagrebačka 77A, 42222 Ljubešćica, 

4. Andreja Horvatić, Ksaverska cesta 83, 10000 Zagreb, 

5. Natječajni spis, 

6. Pismohrana. 


