
DOM ZDRAVLJA        

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE                                

TRG DR TOMISLAVA BARDEKA 10      

48 000 KOPRIVNICA 

      

Urbroj: 2137-16-3561/2016.       

Koprivnica, 28. srpnja  2016. godine  

 

   

Na temelju Odluke Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije o raspisivanju natječaja 

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto stručni/sveučilišni prvostupnik sestrinstva u 

patronažnoj zdravstvenoj zaštiti u Koprivnici na određeno vrijeme, Urbroj: 2137-16-3453/16. od 11. 

srpnja 2016. godine, Zapisnika Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja od 25. i 28. srpnja 

2016. godine te 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 za radno mjesto stručna prvostupnica 

sestrinstva u patronažnoj zdravstvenoj zaštiti u Koprivnici – zamjena za privremeno odsutnu 

radnicu na bolovanju i rodiljnom dopustu, odabire se: 

 

SILVIJA DOLENEC, Delovi 147, Novigrad Podravski. 

 

Sa odabranom  kandidatkinjom zaključiti će se Ugovor o radu na određeno 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 

popunu radnog mjesta stručni/sveučilišni prvostupnik sestrinstva u patronažnoj zdravstvenoj zaštiti 

u Koprivnici na određeno vrijeme – zamjena za privremeno odsutnu radnicu na bolovanju i 

rodiljnom dopustu Urbroj: 2137-16-3453/16. od 11. srpnja 2016. godine. 

Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije svojom Odlukom Urbroj: 2137-16-3454/16. 

od 11. srpnja 2016. 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: 

67/16. od 13. srpnja 2016. godine, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i poslodavca.  

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

 

Na raspisani natječaj u danom roku prijave su dali slijedeći kandidati: 

 

1.  Mihaela Kosec, Selska 194, Hrastovsko, 42230 Ludbreg, 

2.  Ivana Kovarik, Galovac 69, 43000 Bjelovar, 

3.  Silvija Dolenec, Delovi 147, 48325 Novigrad Podravski, 

4.  Martina Medvarić, Matije Gupca 13, 48314 Koprivnički Ivanec, 

5.  Slađana Kosanović, Frana Galovića 7, 43000 Bjelovar. 



 

Uvidom u Zapisnik Povjerenstva od 25. srpnja 2016. godine utvrđeno je da su prijave 

Mihaele Kosec i Ivane Kovarik bile nepotpune te su isključene iz daljnjeg natječajnog postupka. 

Mihaela Kosec nije priložila preslik vozačke dozvole kao niti izjavu o poznavanju rada na 

računalu dok Ivana Kovarik nije priložila izjavu o poznavanju rada na računalu. 

Povjerenstvo je za dan 28. srpnja 2016. godine pozvalo kandidatkinje Slađanu Kosanović, 

Silviju Dolenec i Martinu Medvarić na razgovor radi odabira kandidatkinje po ovom natječaju. 

Uvidom u Zapisnik Povjerenstva od 28. srpnja 2016. godine utvrđeno je da je Povjerenstvo 

nakon razgovora sa kandidatkinjama predložilo ravnateljici Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije da donese Odluku o odabiru kandidatkinje Silvije Dolenec iz Delova 147, Novigrad 

Podravski za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za obavljanje poslova radnog 

mjesta stručne prvostupnice sestrinstva u patronažnoj zdravstvenoj zaštiti u Koprivnici – 

zamjena za privremeno odsutnu radnicu na bolovanju i rodiljnom dopustu te da se s njome 

zaključi Ugovor o radu na određeno vrijeme. 

 

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

donijeta je Odluka kao u izreci. 

 

 

               Ravnateljica 

                   Marija Krajina, dr.med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

 1. Martina Medvarić iz Koprivničkog Ivanca, Matije Gupca 13, 

2. Kosanović Slađana iz Bjelovara, Frana Galovića 7, 

3. Ivana Kovarik iz Bjelovara, Galovac 69, 

4. Mihaela Kosec, Hrastovsko, Selska 194, Ludbreg, 

5. Silvija Dolenec, Delovi 147, Novigrad Podravski, 

6.  Osobni očevidnik odabrane kandidatkinje, 

       7.  Natječajni spis, 

      8.  Pismohrana. 


