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 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 Podravskim Sesvetama do ishođenja suglasnosti za zapošljavanje na 

neodređeno vrijeme, Urbroj: 2137-16-3016/14. od 26. svibnja 2014. godine te Zapisnika Povjerenstva 

za pripremu i provedbu natječaja od 16. lipnja 2014. godine, 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 

 

 

ODLUKU 

 

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

ordinaciji opće/obiteljske medicine u Podravskim Sesvetama, do ishođenja suglasnosti za 

zapošljavanje na neodređeno vrijeme, odabire se: 

 

Vera Bulajić iz Visa, Trg Eugena Kvaternika 6. 

 

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

ishođenja suglasnosti za zapošljavanje na neodređeno vrijeme.  

 

 

Obrazloženje 

 

 Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije donio je Odluku Urbroj: 2137-16-3016/14. od 

26. svibnja 2014. godine o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za 

radno mjesto doktor medicine u ordinaciji opće/obiteljske medicine u Podravskim Sesvetama, do 

ishođenja suglasnosti za zapošljavanje na neodređeno vrijeme. 

 Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije Odlukom Urbroj: 2137-16-3017/14. od 26. 

svibnja 2014. godine imenovao je Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja za zasnivanje radnog 

odnosa na predmetno radno mjesto (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

 Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 65/14. od 28. svibnja 2014. godine.  

 U otvorenom roku od 8 dana na raspisani natječaj pristigle su zamolbe slijedećih kandidata: 

Vere Bulajić iz Visa, Hrvoja Zdrilića iz Zagreba, Maje Židov iz Cirkovljana i Saše Barat iz Murskog 

Središća. 

 Povjerenstvo je održalo  sastanak dana 16. lipnja 2014. godine te je izvršilo pregled prijava 

kandidata, a o istom je sačinilo i Zapisnik u kojem je predložilo da se za zasnivanje radnog odnosa za 

predmetno radno mjesto odabere Vera Bulajić iz Visa, Trg Eugena Kvaternika 6. 

 Obzirom na naprijed iznijeto, kako je utvrđeno da predložena kandidatkinja ispunjava 

formalne uvjete iz natječaja odlučeno je kao u izreci ove Odluke. 

 Sa odabranim kandidatkinjom zaključiti će se Ugovor o radu na određeno vrijeme do 

ishođenja suglasnosti za zapošljavanje na neodređeno vrijeme. 

 O odabiru kandidata po ovom natječaju, ostali kandidati će se obavijestiti pisanim putem. 

 

 

                           Ravnateljica 

                 Marija Krajina, dr.med. 

 

 

 

 

Dostaviti: 1. Vera Bulajić iz Visa, Eugena Kvaternika 6, 

      2. Osobni očevidnik izabranog kandidata, 

      3. U natječajni spis,  

      4. Pismohrana.  


