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 Na temelju Odluke Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije o raspisivanju 

natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto doktor medicine u Ordinaciji 

opće/obiteljske medicine u Novigradu Podravskom, Virovska 2 i sklapanje Ugovora o radu na 

određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutne radnice na bolovanju i rodiljnom dopustu 

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

provedbu natječaja od 08. lipnja 2016. godine, članka 26. Statuta Doma zdravlja Koprivničko-

križevačke županije Urbroj: 2137-16-2013/2013. 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, Dom zdravlja Koprivničko-

križevačke županije zastupan po ravnateljici Mariji Krajina, dr.med.  donosi 

 

 

ODLUKU 

o odabiru kandidata  

 

 Za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto doktor medicine u Ordinaciji 

opće/obiteljske medicine u Novigradu Podravskom, Virovska 2 i sklapanje Ugovora o radu na 

određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutne radnice na bolovanju i rodiljnom dopustu 

Ivane Karlovčan Haramustek, dr.med.spec. odabire se 

 

 Tamara Pikivača iz Hlebina, Trg Ivana Generalića 5. 

 

 Sa odabranim kandidatom zaključiti će se Ugovor o radu na određeno vrijeme radi 

zamjene privremeno odsutne radnice Ivane Karlovčan Haramustek, dr.med.spec. koja je na 

bolovanju i rodiljnom dopustu s početkom rada od 01. srpnja 2016. godine. 

 

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 

za radno mjesto doktor medicine u Ordinaciji opće/obiteljske medicine u Novigradu 

Podravskom, Virovska 2 i sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme radi zamjene 

privremeno odsutne radnice na bolovanju i rodiljnom dopustu Ivane Karlovčan Haramustek, 

dr.med.spec. 

 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). 

 Povjerenstvo je raspisalo Natječaj koji je objavljen u Narodnim novinama br. 36/16. 

od 20. travnja 2016. godine.  

 U otvorenom roku na raspisani natječaj pristigla je 1 zamolba i to zamolba Tamare 

Pikivača iz Hlebina, Trg Ivana Generalića 5. 



 Povjerenstvo je dana 08. lipnja 2016. godine izvršilo pregled zamolbe kandidata te 

popratne dokumentacije, a o istom je sačinilo i Zapisnik. 

 Uvidom u Zapisnik Povjerenstva utvrđeno je da zamolba kandidata u potpunosti sadrži 

sve dokaze kojima kandidat dokazuje ispunjavanje uvjeta iz objavljenog natječaja te je 

Povjerenstvo predložilo ravnateljici da se za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto doktor 

medicine u Ordinaciji opće/obiteljske medicine u Novigradu Podravskom, Virovska 2 i 

sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutne radnice na 

bolovanju i rodiljnom dopustu Ivane Karlovčan Haramustek, dr.med.spec. odabere Tamara 

Pikivača iz Hlebina, Trg Ivana Generalića 5. 

 Sa odabranim kandidatom zaključiti će se Ugovor o radu na određeno vrijeme radi 

zamjene privremeno odsutne radnice Ivane Karlovčan Haramustek, dr.med.spec. s početkom 

rada na navedenom radnom mjestu u Ordinaciji opće/obiteljske medicine u Novigradu 

Podravskom, Virovska 2 od 01. srpnja 2016. godine. 

   

 Obzirom na naprijed iznijeto, donijeta je Odluka kao u izreci. 

 

 

 

 

                 Ravnateljica 

        Marija Krajina, dr.med. 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 1. Tamara Pikivača, Hlebine, Trg Ivana Generalića 5, 

      2. Osobni očevidnik izabranog kandidata, 

      3. Natječajni spis,  

      4. Pismohrana.  


