
DOM ZDRAVLJA        

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE                                

TRG DR TOMISLAVA BARDEKA 10      

48 000 KOPRIVNICA      

Urbroj: 2137-16-4772/2016.       

Koprivnica, 29. prosinca 2016. godine  

 

 

  Na temelju Odluke Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije o 

raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto 

medicinska sestra/med.tehničar u Ordinaciji opće/obiteljske medicine u Glogovcu, Urbroj: 

2137-16-4548/16. od 07. prosinca 2016., Zapisnika Povjerenstva za pripremu i provedbu 

natječaja od 29. prosinca 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 

 

 

ODLUKU 

O ODABIRU KANDIDATA 
 

 

  1. Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto Medicinska 

sestra/medicinski tehničar u Ordinaciji za opću/obiteljsku medicinu u Glogovcu odabire se  

  

KSENIJA RITOŠA iz Peteranca, Matije Gupca 80. 

 

 2. Sa odabranom kandidatkinjom zaključiti će se Ugovor o radu na neodređeno 

vrijeme počevši od 31. prosinca 2016. godine.  

      

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, Urbroj: 2137-16-4548/2016. od 07. prosinca 2016. za 

zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto medicinska 

sestra/med.tehničar u Ordinaciji opće/obiteljske medicine u Glogovcu. 

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

4549/16. od 07. prosinca 2016. godine, imenovao je Povjerenstvo za pripremu i provedbu 

natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 115/16. od 09. prosinca 2016. godine, 

na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskim stranicama Doma zdravlja 

Koprivničko-križevačke županije. 

Rok za podnošenje prijava kandidata iznosio je 8 dana od dana objave u Narodnim 

novinama. 

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

prijave je predalo sedam (7) kandidata i to:  

 

1. Tihana Arambašić iz Koprivnice, 

2. Sanja Bosak iz Koprivnice, 

3. Velimir Gojković iz Velikog Poganca, Rasinja, 

4. Ksenija Ritoša iz Peteranca, 

5. Tomislav Balažinec iz Velikog Poganca, Rasinja, 



6. Antonia Sitar iz Koprivnice, 

7. Lea Čanaki iz Koprivnice. 

 

Uvidom u Zapisnik Povjerenstva od 23. prosinca 2016. godine, utvrđeno je da prijava 

Lee Čanaki nije potpuna jer kandidatkinja nije uz prijavu dostavila preslik svjedodžbe II. 

razreda srednje škole te je kandidatkinja isključena iz daljnjeg natječajnog postupka. 

 

Uvidom u Zapisnik Povjerenstva od 23. prosinca 2016. godine, utvrđeno je da prijava 

Antonie Sitar nije potpuna jer kandidatkinja nije uz prijavu dostavila preslik svjedodžbe I.-

IV. razreda srednje škole te je kandidatkinja isključena iz daljnjeg natječajnog postupka. 

 

Uvidom u Zapisnik Povjerenstva od 29. prosinca 2016. godine utvrđeno je da je 

Povjerenstvo navedenog dana održalo razgovor/intervju sa kandidatkinjama koje su po 

Natječaju ispunile tražene uvjete.  

Uvidom u Zapisnik Povjerenstva utvrđeno je da je Povjerenstvo nakon 

razgovora/intervjua sa kandidatima koji su pristupili razgovoru/intervjuu ocijenilo stručno 

znanje kandidata vezano za radno mjesto koje je predmet natječaja (medicinska sestra) te 

predložilo da Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije za zasnivanje radnog odnosa na 

neodređeno vrijeme za radno mjesto Medicinska sestre/med.tehničar u Ordinaciji 

opće/obiteljske medicine u Glogovcu donese Odluku o odabiru kandidatkinje Ksenije Ritoša 

iz Peteranca. 
Slijedom svega naprijed iznijetoga,  sukladno uvodno navedenim aktima i Prijedlogu 

Povjerenstva za odabir kandidata donijeta je Odluka kao u izreci. 

Ova Odluka objaviti će se i na internetskoj stranici Doma zdravlja Koprivničko-

križevačke županije www.dzkkz.hr. 

 

 

                    Ravnateljica 

   

                       Marija Krajina, dr.med. 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

 

1. Tihana Arambašić iz Koprivnice, 

2. Sanja Bosak iz Koprivnice, 

3. Velimir Gojković iz Velikog Poganca, Rasinja, 

4. Ksenija Ritoša iz Peteranca, 

5. Tomislav Balažinec iz Velikog Poganca, Rasinja, 

6. Antonia Sitar iz Koprivnice, 

7. Lea Čanaki iz Koprivnice. 

8.   Osobni očevidnik odabrane kandidatkinje, 

      9.   Natječajni spis, 

       10. Pismohrana. 


