
DOM ZDRAVLJA        

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE                                

TRG DR TOMISLAVA BARDEKA 10      

48 000 KOPRIVNICA      

URBROJ: 2137-16-4878/2018.       

Koprivnica, 14. prosinca 2018. godine    

 

Na temelju Odluke Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije o raspisivanju 

natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Domu zdravlja Koprivničko-

križevačke županije za radno mjesto doktor medicine/specijalist obiteljske medicine za 

potrebe osnivanja novog tima u djelatnosti opće/obiteljske medicine u cilju popunjenja Mreže 

javne zdravstvene službe URBROJ: 2137-16-4430/2018. od 07. studenog 2018. godine, 

Zapisnika Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja od 29. studenog 2018. godine i 

Zapisnika Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja od 12. prosinca 2018. godine te 

članka 26. Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-16-

2013/2013. od 20. kolovoza 2013. godine, Izmjena i dopuna Statuta Doma zdravlja 

Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-16-0277/15. od 19. ožujka 2015. godine, 

Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije 

URBROJ: 2137-16-1633/2016. od 20. prosinca 2016., Odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-16-1186/2017. od 

09. listopada 2017. godine i pročišćenog teksta Statuta Doma zdravlja Koprivničko-

križevačke županije URBROJ: 2137-16-1187/2017. od 09. listopada 2017. godine, Dom 

zdravlja Koprivničko-križevačke županije  donosi 

 

 

O D  L  U  K  U 

o  odabiru kandidata 

 
  Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Domu zdravlja Koprivničko-

križevačke županije za radno mjesto doktor medicine u ordinaciji opće/obiteljske medicine u 

Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10 u cilju popunjenja Mreže javne zdravstvene 

službe u Koprivnici, odabire se 

 

Irena Celiščak -Koštarić, dr.med. iz Koprivnice. 

 

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

nakon ishođenja rješenja Ministarstva zdravstva kojim se dozvoljava početak rada ordinacije 

opće/obiteljske medicine u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10. 

 

     

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/specijalist obiteljske medicine za potrebe osnivanja novog tima u djelatnosti 

opće/obiteljske medicine u cilju popunjenja Mreže javne zdravstvene službe URBROJ: 2137-

16-4430/2018. od 07. studenog 2018. godine. 

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

4431/2018. od 07. studenog 2018. godine, osnovao je Povjerenstvo za pripremu i provedbu 

natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

Povjerenstvo je raspisalo natječaj koji je objavljen u službenom glasilu RH 

„Narodnim novinama“ broj 101/18. od 16. studenog 2018. godine, web stranicama Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje i Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije.  



Rok za dostavu prijava kandidata iznosio je 8 dana od dana objave natječaja u 

službenom glasilu „Narodne novine“. 

Na raspisani natječaj Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za navedeno 

radno mjesto, u danom roku  prijavu su predale 3 kandidatkinje, sve u radnom odnosu u 

Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije i to: Monika Pinkle, dr.med., ordinacija 

opće medicine u Đurđevcu, Ljudevita Gaja 1 - nositelj tima, Irena Celiščak-Koštarić, dr.med. 

na specijalizaciji iz obiteljske medicine, Ivana Karlovčan Haramustek, dr.med.spec., 

ordinacija opće medicine u Novigradu Podravskom, Virovska 2 – nositelj tima. 

Uvidom u Zapisnik Povjerenstva od 29. studenog 2018. godine utvrđeno je da su  

prijave kandidatkinja potpune i sadrže sve priložene dokaze o ispunjavanju uvjeta iz 

natječaja. 

Dana 12. prosinca 2018. godine, održan je i razgovor/intervju sa kandidatkinjama na 

kojem nije bila nazočna Monika Pinkle, dr.med. budući je bila spriječena doći obzirom da se 

nalazila na putovanju koje nije mogla otkazati, a o kojoj činjenici je unaprijed obavijestila 

Povjerenstvo te se smatra da nije odustala od daljnjeg natječajnog postupka zbog činjenice 

što na razgovor nije mogla doći. 

Kandidatkinje su pokazale podjednako znanje i stručnost.  

  Uvidom u Zapisnik Povjerenstva od 12. prosinca 2018. godine utvrđeno je da je 

Povjerenstvo predložilo da se za predmetno radno mjesto donese Odluka o odabiru 

kandidatkinje Irene Celiščak-Koštarić, dr.med. uzimajući u obzir činjenicu da je na 

specijalizaciji, na trećoj godini, da nema ordinaciju odnosno da nije nositelj tima, da je tim u 

osnivanju te da nema niti jednog upisanog pacijenta pa će trebati vremena da ordinacija/tim 

sakupi dovoljan broj osiguranika za ugovaranje s HZZO. 

Ostale dvije kandidatkinje nositeljice su timova u Đurđevcu i Novigradu Podravskom 

u kojima svaka zbrinjava cca 1600-1800 osiguranih osoba te bi se njihovim zapošljavanjem 

na ovom radnom mjestu odnosno u timu ugrozilo pružanje zdravstvene zaštite, kontinuitet i 

jednaka dostupnost u pružanju zdravstvene zaštite u ordinaciji opće medicine u Đurđevcu, 

odnosno u Novigradu Podravskom. 

Osim navedenog, nakon donošenja ove Odluke, zatražiti će se izdavanje Rješenja 

Ministarstva zdravstva kojim će se tek dozvoliti početak rada ordinacije opće/obiteljske 

medicine u odnosu na radnike, prostor i opremu pa bi zapošljavanje radnica koje već u 

svojim timovima pružaju zdravstvenu zaštitu na predmetno radno mjesto za koje još uvijek 

nema dozvole za rad, imalo nesagledive posljedice za poslovanje te pružanje zdravstvene 

zaštite. 

Povjerenstvo predlaže da  se s odabranom kandidatkinjom zaključi Ugovor o radu na 

neodređeno vrijeme za navedeno radno mjesto. 

   Slijedom svega naprijed iznijetoga, a sukladno Prijedlogu Povjerenstva donijeta je 

Odluka kao u izreci. 

 

 

              Ravnateljica 

                   Marija Krajina, dr.med. 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Irena Celiščak-Koštarić, 

2. Monika Pinkle, 

3. Ivana Karlovčan Haramustek, 

4.  Osobni očevidnik odabrane kandidatkinje, 

5.  Natječajni spis, 

6.  Pismohrana. 


