
DOM ZDRAVLJA        

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE                                

TRG DR T. BARDEKA 10      

48 000 KOPRIVNICA      

Ur.broj: 2137-16-3251/15.       

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 medicinska 

sestra/tehničar u ordinaciji za opću/obiteljsku medicinu Doma zdravlja Koprivničko-

križevačke županije u Đurđevcu 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 medicinska sestra/tehničar u 

ordinaciji za opću/obiteljsku medicinu u Đurđevcu na neodređeno vrijeme odabire se 

 

 Valentina Toth iz Ždale, Braće Radića 64 (boravište Matije Gupca 6, Đurđevac). 

 

 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 medicinska 

sestra/tehničar u ordinaciji za opću/obiteljsku medicinu Doma zdravlja Koprivničko-

križevačke županije u Đurđevcu 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 Narodnim novinama 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 sedam kandidata i to: 

  

1. TAMARA VLAHOVIĆ, JURJA HAULIKA 7, 43000 BJELOVAR 

2. VALENTINA TOTH, BRAĆE RADIĆA 64, ŽDALA, 48327 MOLVE 

(BORAVIŠTE: MATIJE GUPCA 6, 48350 ĐURĐEVAC), 

3. ANDREJA ŽIBREG, BANA JELAČIĆA 31, 48350 ĐURĐEVAC, 

4. SANJA BOSAK, ČARDA 59, 48000 KOPRIVNICA, 

5. MARIJA JUG, CIGLENA 50, 43000 BJELOVAR, 

6. ANA BUKOVČAN, BANA JELAČIĆA 130, 48350 ĐURĐEVAC, 

7. ANAMARIJA VOĆANEC JAKOVIĆ, MITROVICA 168, 48326 VIRJE. 



 

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

pregleda prijava i dostavljenih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kandidatkinja 

Marija Jug iz Bjelovara isključena iz daljnjeg natječajnog postupka zbog nepotpune prijave 

jer uz prijavu nije dostavila Potvrdu ili vlastoručno potpisanu Izjavu o poznavanju rada na 

računalu te se smatra da nije ispunila uvjete iz natječaja. 

 Kandidatkinja Ana Bukovčan iz Đurđevca nije dostavila preslik vozačke dozvole te 

se smatra da nije ispunila uvjete iz natječaja odnosno njezina prijava smatra se nepotpunom 

te se isključuje iz daljnjeg natječajnog postupka.  

Kandidatkinja Anamarija Voćanec Jakopović iz Virja nije dostavila preslik odobrenja 

za samostalan rad te preslik vozačke dozvole te se smatra da kandidatkinja nije ispunila 

uvjete iz natječaja odnosno njezina prijava smatra se nepotpunom i isključuje se iz daljnjeg 

natječajnog postupka. 

Kandidatkinje Tamara Vlahović iz Bjelovara, Valentina Toth iz Ždale, Andreja 

Žibreg iz Đurđevca te Sanja Bosak iz Koprivnice ispunjavaju sve uvjete iz natječaja. 

Navedene kandidatkinje pozvane su na razgovor s Povjerenstvom za dan 19. svibnja 

2015. godine. Na razgovor se nisu odazvale Tamara Vlahović iz Bjelovara te Sanja Bosak iz 

Koprivnice te se smatra da su odustale od daljnjeg natječajnog postupka te se više ne 

smatraju kandidatkinjama po ovom natječaju. 

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

Povjerenstvo, između dviju kandidatkinja koje ispunjavaju uvjete iz natječaja i to Valentine 

Toth iz Ždale i Andreje Žibreg iz Đurđevca, odlučilo za Valentinu Toth iz Ždale sa mjestom 

boravišta u Đurđevcu, Matije Gupca 6) i predložilo da se za radno mjesto medicinske 

sestre/tehničara i zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Domu zdravlja 

Koprivničko-križevačke županije, u ordinaciji opće/obiteljske medicine u Đurđevcu donese 

Odluka o odabiru Valentine Toth iz Ždale, Braće Radića 64 (boravište Matije Gupca 6, 

Đurđevac) 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. Valentina Toth, Ždala, Braće Radića 64, (boravište Matije Gupca 6, 48350 

 Đurđevac), 

2. Osobni očevidnik odabrane kandidatkinje, 

3. Andreja Žibreg, Bana Jelačića 31, 48350 Đurđevac, 

4. Natječajni spis, 

5. Pismohrana. 


