
DOM ZDRAVLJA        

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE                                

TRG DR TOMISLAVA BARDEKA 10      

48 000 KOPRIVNICA      

Urbroj: 2137-16-4614/2015.       

Koprivnica, 06. studeni 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 Koprivnici, na određeno 

vrijeme, Urbroj: 2137-16-4355/15. od 06. listopada 2015. godine, dva 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, Izmjena i dopuna Statuta 

Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Urbroj: 2137-16-0277/15. od 19. ožujka 

2015. godine i Pročišćenog teksta Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije 

Urbroj: 2137-16-0525/15. od 06. svibnja 2015. 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 na određeno vrijeme – zamjena za privremeno odsutnu 

radnicu na roditeljskom dopustu za radno mjesto stručna prvostupnica sestrinstva u 

patronažnoj zdravstvenoj zaštiti u Koprivnici odabire se: 

 

1. IVANA PODOLSKI iz Fodrovca Riječkog 18, 48268 Gornja Rijeka, OIB: 

64271760905. 
 

2. Sa odabranom  kandidatkinjom zaključiti će se Ugovor o radu na određeno vrijeme – 

zamjena za privremeno odsutnu radnicu na roditeljskom dopustu.  

 

      

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 Koprivnici na 

određeno vrijeme - zamjena za privremeno odsutnu radnicu na roditeljskom dopustu Urbroj: 

2137-16-4355/15. od 06. listopada 2015. godine. 

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

4356/15. od 06. listopada 2015. 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: 111/15. od 14. listopada 2015. godine.  

 

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

 

Na raspisani natječaj u danom roku pristigle su prijave: 

 



1. Danijele Gložinić iz Slokovca 105a, 42230 Ludbreg, 

2. Ivane Podolski iz Fodrovca Riječkog 18, 48268 Gornja Rijeka, 

3. Kristine Đidara, F. La Guardia 23, 51000 Rijeka, 

4. Martine Sabolić Ružić, Ulica Zvonomira Goloba 3, 48000 Koprivnica. 

 

Uvidom u Zapisnik Povjerenstva od 26. listopada 2015. godine utvrđeno je da prijava 

Martine Sabolić Ružić iz Koprivnice ne sadrži sve tražene dokaze o ispunjavanju uvjeta iz 

natječaja te je isključena iz daljnjeg natječajnog postupka. 

Ostale prijave sadrže sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja. 

Povjerenstvo je za dan 03. studenog 2015. godine pozvalo kandidatkinje na razgovor 

radi donošenja prijedloga za odabir kandidatkinje po ovom natječaju. 

 Kandidatkinja Kristina Đidara iz Rijeke nije pristupila na razgovoru s Povjerenstvom 

te se smatra da je odustala od daljnjeg natječajnog postupka i više se ne smatra 

kandidatkinjom po ovom natječaju. 

Uvidom u Zapisnik Povjerenstva od 03. studenog 2015. godine utvrđeno je da je 

Povjerenstvo nakon razgovora sa preostalim kandidatkinjama Ivanom Podolski i Danijelom 

Gložinić predložilo ravnateljici Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije da donese 

Odluku o odabiru kandidatkinje Ivane Podolski iz Fodrovca Riječkog 18 za zasnivanje 

radnog odnosa na određeno vrijeme za obavljanje poslova radnog mjesta stručne 

prvostupnice sestrinstva u patronažnoj zdravstvenoj zaštiti u Koprivnici te da se s 

njome zaključi Ugovor o radu na određeno vrijeme - zamjena za privremeno odsutnu 

radnicu na roditeljskom dopustu. 

 

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

donijeta je Odluka kao u izreci. 

 

 

               Ravnateljica 

                   Marija Krajina, dr.med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Ivana Podolski iz Riječkog Fodrovca 18, 48268 Gornja Rijeka, 

2. Danijela Gložinić iz Slokovca 105a, 42230 Ludbreg, 

3.  Osobni očevidnik odabrane kandidatkinje, 

      4.  Natječajni spis, 

      5.  Pismohrana. 


