
DOM ZDRAVLJA        

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE                                

TRG DR T. BARDEKA 10      

48 000 KOPRIVNICA      

Urbroj: 2137-16-2663/15.       

U Koprivnici, 19. ožujka 2015. godine    

 

 
Na temelju Odluke Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije o raspisivanju 

natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto medicinska 

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

križevačke županije u Đurđevcu – zamjena za privremeno odsutnu radnicu na bolovanju 

Urbroj: 2137-16-2504/15. od 03. ožujka 2015. godine, Zapisnika Povjerenstva za pripremu i 

provedbu natječaja od 18. ožujka 2015. godine, 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 obavljanje poslova medicinske sestre/tehničara na 

određeno vrijeme u Ordinaciji za opću/obiteljsku medicinu u Đurđevcu – zamjena za 

privremeno odsutnu radnicu na bolovanju, odabire se 

 

 Vanja Brunec iz Koprivnice, Mihovila Pavleka Miškine 19 A. 

 

 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 uslijed ukazane potrebe donio je 

Odluku o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno 

mjesto medicinska sestre/tehničar u ordinaciji za opću/obiteljsku medicinu Doma zdravlja 

Koprivničko-križevačke županije u Đurđevcu – zamjena za privremeno odsutnu radnicu na 

bolovanju Urbroj: 2137-16-2505/15. od 03. ožujka 2015. godine. 

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

2505/15. od 03. ožujka 2015. godine, osnovao je Povjerenstvo za pripremu i provedbu 

natječaja za predmetno radno mjesto (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

Povjerenstvo je raspisalo natječaj za predmetno zapošljavanje, a tekst natječaja 

objavljen je u Narodnim novinama broj 24/15. od 04. ožujka  2015. godine.  

Rok za dostavu prijava iznosio je 8 dana. 

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

pristigle su tri prijave i to:  

 

1. JELENE ŽIVKO iz Virja, Trnovac 10, 

2. VANJE BRUNEC iz Koprivnice, M. P. Miškine 19 A, 

3. TANJE KRANJEC iz Ferdinandovca, Lukin Mekiš 23. 

 

Uvidom u Zapisnik Povjerenstva od 18. ožujka 2015. godine utvrđeno je da su nakon  

 

 



pregleda pristiglih prijava, pregleda popratne dokumentacije o ispunjavanju uvjeta iz 

natječaja, dvije kandidatkinje i to Jelena Živko iz Virja, zbog nepotpune dokumentacije - nije 

dostavila preslik domovnice i Tanja Kranjec iz Ferdinandovca, zbog nepotpune 

dokumentacije i neudovoljavanja uvjetima iz natječaja – nije dostavila preslik odobrenja za 

samostalan rad, isključene iz daljnjeg natječajnog postupka. 

 

Kako iz naprijed utvrđenog proizlazi da prijava Vanje Brunec iz Koprivnice ispunjava 

uvjete iz natječaja, te da je kandidatkinja priložila sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz 

natječaja, Povjerenstvo je predložilo da se za obavljanje poslova medicinske sestre/tehničara i 

zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije, u ordinaciji opće/obiteljske medicine u Đurđevcu – zamjena za privremeno odsutnu 

radnicu na bolovanju donese Odluka o odabiru Vanje Brunec iz Koprivnice, Mihovila 

Pavleka Miškine 19 A i da se s njom zaključi Ugovor o radu na određeno vrijeme.  

 

Slijedom svega naprijed iznijetoga, a sukladno Zapisniku Povjerenstva donijeta je 

Odluka kao u izreci. 

 

 

 

             Ravnateljica: 

                   Marija Krajina, dr.med. 

 

 

 

 

Dostaviti: 

 

1. Vanja Brunec, Mihovila Pavleka Miškine 19 A, Koprivnica, 

2. Jelena Živko, Trnovac 10, Virje, 

3. Tanja Kranjec, Lukin Mekiš 23, Ferdinandovac, 

4.   Osobni očevidnik odabrane kandidatkinje, 

5.   Natječajni spis, 

6.   Pismohrana. 


