
DOM ZDRAVLJA        

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE                                

TRG DR. TOMISLAVA BARDEKA 10      

48 000 KOPRIVNICA 

      

URBROJ: 2137-16-3006/14.       

Koprivnica, 26. svibnja 2014. godine    

 

 
Na temelju Odluke Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije o raspisivanju 

natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto doktor dentalne 

medicine u ordinaciji za dentalnu medicinu u Koprivnici – zamjena za privremeno odsutnu 

radnicu Urbroj: 2137-16-2853/14. od 06. svibnja 2014. godine, Zapisnika Povjerenstva za 

pripremu i provedbu natječaja od 23. svibnja 2014. godine te članka 26. Statuta Doma 

zdravlja Koprivničko-križevačke županije Urbroj: 2137-16-2013/13. od 20. kolovoza 2013. 

godine, ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Marija Krajina, 

dr.med., donosi 

 

 

O  D  L  U  K  U 
 

 

  Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto doktor dentalne 

medicine u ordinaciji za dentalnu medicinu u Koprivnici – zamjena za privremeno odsutnu 

radnicu Mirtu Jakić-Bošnjak, dr.med.dent. odabire se  

 

TATJANA STILIN iz Zagreba, Srednjaci 20. 

 

 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 doktor dentalne medicine u ordinaciji za dentalnu medicinu u Koprivnici – zamjena za 

privremeno odsutnu radnicu, Urbroj: 2137-16-2853/14. od 06. svibnja 2014. godine. 

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

2854/13. od 06. svibnja 2014. godine, osnovao je Povjerenstvo za pripremu i provedbu 

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

Povjerenstvo je raspisalo natječaj za zasnivanje radnog odnosa za navedeno radno 

mjesto, a tekst natječaja objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 59/14. od 14. svibnja 

2014. godine.  

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

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

prijavu su dali Tatjana Stilin iz Zagreba, Srednjaci 20 i Ivana Herak iz Pregrade, Plemenšćina 

gornja 101. 

Uvidom u Zapisnik Povjerenstva utvrđeno je da su kandidati predali urednu prijavu na 

natječaj te da udovoljavaju uvjetima iz raspisanog natječaj, a Povjerenstvo je predložilo da se 



za popunu predmetnog radnog mjesta i zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme – 

zamjena za privremeno odsutnu radnicu Mirtu Jakić-Bošnjak, dr.med.dent. koja koristi 

rodiljni i roditeljski dopust, odabere Tatjana Stilin iz Zagreba, Srednjaci 20. 

 

 

Slijedom svega naprijed iznijetoga, donijeta je Odluka kao u izreci. 

 

 

 

 

          

      Ravnateljica: 

   

                   Marija Krajina, dr.med. 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

 

1. Tatjana Stilin iz Zagreba, Srednjaci 20, 

2. Osobni očevidnik odabrane kandidatkinje, 

3. Natječajni spis, 

4. Pismohrana. 


