
Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije 

Trg Dr. Tomislava Bardeka 10 

48000  KOPRIVNICA 

Urbroj: 2137-16-3076/2016. 

Koprivnica;  10. svibnja 2016. godine 

 

 

 Na temelju Odluke Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije o raspisivanju 

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

u ordinaciji opće/obiteljske medicine u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10, Urbroj: 

2137-16-2894/16. od 18. travnja 2016. godine te Zapisnika Povjerenstva za pripremu, 

provedbu natječaja 03. svibnja  2016. godine, 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 Dom zdravlja 

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

 

ODLUKU  

O ODABIRU KANDIDATA 

 

 

 1. Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto doktor medicine 

u Ordinaciji opće/obiteljske medicine u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10 – 

zamjena za privremeno odsutnu radnicu na bolovanju i rodiljnom dopustu, odabire se 

 

 IRENA MATIJAŠEC iz Svetog Petra, Harambašina ulica 24, 42231 Mali 

Bukovec. 

 2. Sa odabranom kandidatkinjom zaključiti će se Ugovor o radu na određeno vrijeme – 

zamjena za privremeno odsutnu radnicu na bolovanju i rodiljnom dopustu.  

 

Obrazloženje 

 

 Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije donio je Odluku o raspisivanju 

natječaja Urbroj: 2137-16-2894/16. od 18. travnja 2016. godine za zasnivanje radnog odnosa 

na određeno vrijeme za radno mjesto doktor medicine u ordinaciji opće/obiteljske medicine u 

Koprivnici – zamjena za privremeno odsutnu radnicu na bolovanju i rodiljnom dopustu (pod 

rbr. 3. Natječaja). 

 Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije Odlukom Urbroj: 2137-16-2895/16. 

od 18. travnja 2016. godine imenovao je Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja za 

zasnivanje radnog odnosa za predmetno radno mjesto (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

 Natječaj je objavljen u Narodnim novinama u broju 36/16. od 20. travnja 2016. 

godine.  

 U otvorenom roku prijavu je predala jedna kandidatkinja i to: Irena Matijašec iz 

Svetog Petra, Harambašina ulica 24, Mali Bukovec.  

 Povjerenstvo je 03. svibnja 2016. godine izvršilo pregled prijave kandidatkinje te 

popratne dokumentacije, a o istom je sačinilo i Zapisnik. 

 Uvidom u Zapisnik Povjerenstva od 03. svibnja 2016. godine, utvrđeno je da 

kandidatkinja u potpunosti zadovoljava uvjete koji su se u natječaju tražili za navedeno radno 

mjesto. 

 Uvidom u Zapisnik Povjerenstva od 03. svibnja 2016. godine, utvrđeno je da je 

Povjerenstvo predložilo da se za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto doktor medicine u 

ordinaciji za opću/obiteljsku medicinu u Koprivnici, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10, na 



određeno vrijeme, donese Odluka o odabiru kandidatkinje Irene Matijašec iz Svetog Petra, 

Harambašina ulica 24, Mali Bukovec jer kandidatkinja ispunjava sve uvjete iz natječaja.   

 

 Obzirom na naprijed iznijeto, odlučeno je kao u izreci ove Odluke. 

 

 Sa odabranom kandidatkinjom zaključiti će se Ugovor o radu na određeno vrijeme – 

zamjena za privremeno osutnu radnicu na bolovanju i rodiljnom dopustu.  

 

 

 

               Ravnateljica 

        Marija Krajina, dr.med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:  

 

1. Irena Matijašec iz Svetog Petra, Harambašina ulica 24, 42231 Mali Bukovec, 

2. Osobni očevidnik odabrane kandidatkinje, 

3.   Natječajni spis,  

4.   Pismohrana.  


