
DOM ZDRAVLJA        

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE                                

TRG DR TOMISLAVA BARDEKA 10      

48 000 KOPRIVNICA      

Urbroj: 2137-16-2040/15.       

Koprivnica, 12. siječnja 2015. godine  

 

   

Na temelju Odluke Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije o raspisivanju 

natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto stručni ili sveučilišni prvostupnik/ 

prvostupnica sestrinstva u patronažnoj zdravstvenoj zaštiti u Križevcima, na neodređeno 

vrijeme, Urbroj: 2137-16-4308/14. od 12. prosinca 2014. godine, Zapisnika Povjerenstva za 

pripremu i provedbu natječaja, članka 26. Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije Urbroj: 2137-16-2013/13. od 20. kolovoza 2013. godine, 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 obavljanje poslova stručne prvostupnice 

sestrinstva u patronažnoj zdravstvenoj zaštiti u Križevcima, na neodređeno vrijeme odabire 

se 

 

1. ANITA HORVAT iz Sokolovca, Križevačka ulica 19. 

 

 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 radno mjesto stručni prvostupnik/prvostupnica sestrinstva ili sveučilišni 

prvostupnik/prvostupnica sestrinstva u patronažnoj zdravstvenoj zaštiti u Križevcima na 

neodređeno vrijeme Urbroj: 2137-16-4308/14. od 12. prosinca 2014. godine. 

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

4310/14. od 12. prosinca 2014. godine imenovao je članove Povjerenstva za pripremu i 

provedbu natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

Povjerenstvo je raspisalo natječaj, a tekst natječaja objavljen je u Narodnim novinama 

broj: 150/14. od 17. prosinca 2014. godine.  

Rok za dostavu prijava kandidata na raspisani natječaj iznosio je 8 dana. 

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

pristigle su prijave slijedećih kandidatkinja: Valentine Mikulčić iz Križevaca, Ivana Viteza 9, 

Mateje Harambaša iz Koprivnice, Čomborov put 3, Ivane Podolski iz  Riječkog Fodrovca 18, 

Slađane Kosanović iz Bjelovara, Frana Galovića 7, Draženke Benko iz Martijanca, 

Varaždinska 79 i Anite Horvat iz Sokolovca, Križevačka ulica 19. 

Uvidom u Zapisnik Povjerenstva od 05. siječnja 2015. godine utvrđeno je da prijava 

kandidatkinje Valentine Mikulčić iz Križevaca, Ivana Viteza 9 ne sadrži dokaz o stečenom 



odobrenju za samostalan rad za stručnu prvostupnicu sestrinstva jer je priložila odobrenje za 

samostalan rad za medicinsku sestru/tehničara (srednja stručna sprema), dakle nije dokazala 

da posjeduje odobrenje za samostalan rad za stručnu prvostupnicu sestrinstva, a nije niti 

dostavila dokaz da je nadležnoj komori podnijela zahtjev za izdavanje odobrenja za 

samostalan rad za stručnu prvostupnica sestrinstva pa je prijava kandidatkinje budući ista ne 

udovoljava uvjetima iz natječaja isključena iz daljnjeg natječajnog postupka.  

 

Prijave ostalih kandidatkinja sadrže sve dokaze da kandidatkinje ispunjavaju uvjete iz 

natječaja te je Povjerenstvo za dan 12. siječnja 2015. godine zakazalo razgovor (intervju) sa 

preostalim kandidatkinjama. 

 

Na razgovor se nije odazvala Slađana Kosanović iz Bjelovara, Frana Galovića 7 te se 

smatra da je kandidatkinja odustala od daljnjeg natječajnog postupka. 

 

Nakon provedenog razgovora sa kandidatkinjama, Povjerenstvo je donijelo zaključak 

i predložilo ravnateljici Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije da donese Odluku o 

odabiru kandidatkinje Anite Horvat iz Sokolovca, Križavačka ulica 19 za zasnivanje radnog 

odnosa na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova stručne prvostupnice sestrinstva u 

patronažnoj zdravstvenoj zaštiti u Križevcima te da se s njome zaključi Ugovor o radu na 

neodređeno vrijeme. 

 

Slijedom svega naprijed iznijetoga, a sukladno Zapisnicima i prijedlogu Povjerenstva, 

donijeta je Odluka kao u izreci. 

 

 

             Ravnateljica 

   

                 Marija Krajina, dr.med.v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

 

1. ANITA HORVAT, Križevačka ulica 19, 48306 Sokolovac, 

2. IVANA PODOLSKI, Riječki Fodrovec 18, 48268 Gornja Rijeka, 

3. DRAŽENKA BENKO, Varaždinska 79, 42232 Martijanec, 

4. KOSANOVIĆ SLAĐANA, Frana Galovića 7, 43000 Bjelovar, 

5. MATEJA HARAMBAŠA, Čomborov put 3, 48000 Koprivnica, 

6. VALENTINA MIKULČIĆ, Ivana Viteza 9, 48260 Križevci, 

7.  Osobni očevidnik odabrane kandidatkinje, 

8.  Natječajni spis, 

9.  Pismohrana. 


