
DOM ZDRAVLJA        

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE                                

TRG DR TOMISLAVA BARDEKA 10      

48 000 KOPRIVNICA      

URBROJ: 2137-16-2255/2019.       

Koprivnica, 28. siječnja 2019. godine    

 

Na temelju Odluke Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije o raspisivanju 

natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto 

stručni/sveučilišni prvostupnik sestrinstva, m/ž – 1 izvršitelj u patronažnoj zdravstvenoj 

zaštiti u Križevcima URBROJ: 2137-16-2018/2019. od 04. siječnja 2019. godine, Zapisnika 

Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja od 24. siječnja 2019. godine, Zapisnika 

Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja od 28. siječnja 2019. godine i 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, ravnateljica Doma zdravlja 

Koprivničko-križevačke županije  Marija Krajina, dr.med. donosi 

 

 

O D  L  U  K  U 

o  odabiru kandidata 

 

 
  Za zasnivanje radnog odnosa u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije na 

neodređeno vrijeme za radno mjesto stručna prvostupnica sestrinstva u patronažnoj 

zdravstvenoj zaštiti u Ispostavi u Križevcima, Trg Sv. Florijana 12, odabire se 

 

 IVANA JELAK iz Ferežana, Sveti Petar Orehovec. 

 

 Sa odabranom  kandidatkinjom zaključiti će se Ugovor o radu 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 za radno mjesto stručni/sveučilišni prvostupnik 

sestrinstva, m/ž – 1 izvršitelj u patronažnoj zdravstvenoj zaštiti u Križevcima,   URBROJ: 

2137-16-2018/2019. od 04. siječnja 2019. godine. 

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

2019/2019. od 04. siječnja 2019. godine, osnovao je Povjerenstvo za pripremu i provedbu 

natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

Povjerenstvo je raspisalo natječaj koji je objavljen u Narodnim novinama broj 04/19. 

od 11. siječnja 2019. godine.  

Rok za dostavu prijava kandidata iznosio je 8 dana. 

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

prijavu su predali kandidati:  

 



Lucija Nakani Šinković iz Sudovca, Novi Marof, Ivana Jelak iz Ferežana, Sveti Petar 

Orehovec, Valentina Hrg iz Križevaca, Ana Filipović iz Lipovca Lonjskog, Kloštar Ivanić.  

  

Uvidom u Zapisnik Povjerenstva od 24. siječnja 2019. godine, utvrđeno je da je 

prijava Ane Filipović nepotpuna te je isključena iz daljnjeg natječajnog postupka.  

Ostale prijave bile su potpune i prihvatljive te su kandidati pozvani na razgovor sa 

Povjerenstvom. 

Uvidom u Zapisnik Povjerenstva od 28. siječnja 2019. godine utvrđeno je da je 

Povjerenstvo održalo razgovor/intervju sa kandidatima koji su se odazvali pozivu, ocijenilo 

pokazano znanje kandidata te predložilo da se za predmetno radno mjesto donese Odluka o 

odabiru kandidatkinje Ivane Jelak iz Ferežana, Sveti Petar Orehovec kao najbolje ocjenjene 

kandidatkinje i da se s njom zaključi Ugovor o radu na neodređeno vrijeme. 

 

Kandidatkinja Lucija Nakani Šinković iz Sudovca uz zamolbu i dokumentaciju kojom 

je dokazala da ispunjava uvjete iz natječaja priložila je potvrdu Ministarstva hrvatskih 

branitelja od 10.08. 2018. o statusu Krešimira Nakani iz Sudovca kao hrvatskog branitelja iz 

Domovinskog rata iz koje je utvrđeno da u obrani suvereniteta RH ima ukupno 315 dana 

borbenog sektora. 

 

Uvidom u odredbu članka 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17. – u daljnjem tekstu: Zakon) i 

Naputak Ministarstva hrvatskih  branitelja koji je dostupan na njihovoj stranici: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za

%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.  
utvrđeno je da kandidatkinja kao dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata 

(članak 102. st.1. točka k. Zakona) ostvaruje pravo prednosti pred ostalim kandidatima samo 

ako se na to pravo pozvala u zamolbi i ako je to pravo dokazala dostavom  slijedećih dokaza 

koje navodi Naputak Ministarstva hrvatskih branitelja i to: 

- dokaz o nezaposlenosti – potvrdu HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj 

evidenciji, ne stariju od mjesec dana,  

- potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ne stariju od 

šest mjeseci,  

- presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku 

prethodnog zaposlenja,  

- potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi,  

- presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. 

Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu,  

- potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (za 

hrvatskog branitelja), 

- rodni list djeteta. 

 

Uvidom u zamolbu kandidatkinje i Potvrdu HZMO od 14. 01. 2019. utvrđeno je da je 

kandidatkinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju zaposlena i radi u 

„Obiteljskom domu Zelingrad“, Sveti Ivan Zelina od 03.12.2018. godine, na neodređeno 

vrijeme kao stručna prvostupnica sestrinstva. 

 

Nadalje u postupku je utvrđeno da: 

- nije dostavila rodni list, 

- nije dostavila presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu 

iz članka 107. Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu. 

 

Obzirom na navedeno, Povjerenstvo je utvrdilo da kandidatkinja nije dokazala pravo 

prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavak 1. točka k. Zakona jer nije dostavila 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf


dokaze kojima se dokazuje pravo prednosti pri zapošljavanju te je u daljnjem natječajnom 

postupku sudjelovala kao „običan“ kandidat. 

 

Slijedom svega naprijed iznijetoga, a sukladno Zapisnicima Povjerenstva donijeta je 

Odluka kao u izreci. 

 

             Ravnateljica: 

                   Marija Krajina, dr.med. 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 1.-4. Podnositelji zamolbi (prema popisu), 

     5. Osobni očevidnik odabrane kandidatkinje, 

     6. Natječajni spis, 

     7. Pismohrana. 


