
Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije 

Trg Dr. Tomislava Bardeka 10 

48000  KOPRIVNICA 

Urbroj: 2137-16-4882/2015. 

Koprivnica; 14. prosinca 2015.godine 

 

 Na temelju 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, Odluke Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za 

radno mjesto fizioterapeutski tehničar u djelatnosti za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u 

Križevcima, Urbroj: 2137-16-4634/15. od 10. studenog 2015. godine, provedenog natječajnog 

postupka i Zapisnika Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja od 07. prosinca 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 fizioterapeutski  

tehničar u djelatnosti za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Doma zdravlja Koprivničko-

križevačke županije u Križevcima, Trg Sv. Florijana 12  odabire se  

 

ALIDA TOMIĆ, Starogradska 31, Kalnik, Sv. Petar Orehovec. 

 

2. Sa odabranim kandidatom zaključiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme. 

 

Obrazloženje 

 Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije donio je Odluku o raspisivanju 

natječaja Urbroj: 2137-16-4634/15. od 10. studenog 2015. godine za zasnivanje radnog 

odnosa za radno mjesto fizioterapeutski tehničar u djelatnosti za fizikalnu medicinu i 

rehabilitaciju u Križevcima na neodređeno vrijeme. 

 Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije Odlukom Urbroj: 2137-16-4635/15. 

od 10. studenog 2015. godine imenovao je Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja za 

zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

 Natječaj je objavljen u Narodnim novinama u broju 126/15. od 20. studenog 2015. 

godine, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskim stranicama Doma 

zdravlja Koprivničko-križevačke županije. 

 Rok za predaju prijava iznosio je 8 dana od dana objave natječaja u Oglasniku 

Narodnih novina. 

Uvidom u Zapisnik Povjerenstva, u otvorenom roku od 8 dana, na raspisani natječaj 

prijave je dostavilo šest (6) kandidata i to:  

1. Alida Tomić iz Kalnika, Starogradska 31, Sv. P. Orehovec, 

2. Andrija Rusan, Srednji Dubovec 17, Križevci, 

3. Sandra Kraljić Deželić, Prigorska 61, Križevci, 

4. Josipa Tadić, Kloštar Vojakovački, Cesta 11, 



5. Maja Tomić, Kamenica 18, Kalnik, Sv. P. Orehovec, 

6. Anamaria Crnčić, Bočkovec 111, Sv. P. Orehovec. 

 

 Uvidom u Zapisnik Povjerenstva utvrđeno je da je Povjerenstvo izvršilo pregled 

prijava kandidata i popratne dokumentacije kojom su kandidati dokazivali ispunjavanje uvjeta 

iz Natječaja. 

 Uvidom u Zapisnik Povjerenstva od 07. prosinca 2015. godine utvrđeno je da Andrija 

Rusan, Sandra Kraljić Deželić, Josipa Tadić, Maja Tomić i Anamaria Crnčić ne ispunjavaju 

uvjeta iz Natječaja jer su uz prijavu uz ostalo priložili Diplomu o završenom trogodišnjem 

programu studija fizioterapije temeljem koje su stekli stručni naziv: stručni prvostupnik 

fizioterapije, Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za stručnog prvostupnika fizioterapije te 

Odobrenje za samostalan rada za prvostupnika fizioterapije te ne ispunjavaju uvjete radnog 

mjesta - fizioterapeutski tehničar srednje stručne spreme kao što je traženo u objavljenom 

Natječaju (toč. 1. i uvjeti za radno mjesto pod toč.1.) za predmetno radno mjesto te se 

isključuju iz daljnjeg natječajnog postupka. 

Andrija Rusan se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o 

profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, ali budući da ne 

zadovoljava osnovne (opće) uvjete iz Natječaja jer nema stručni ispit niti odobrenje za 

samostalan rad za zanimanje fizioterapeutski tehničar već ima položen stručni ispit za 

stručnog prvostupnika fizioterapije i odobrenje za samostalan rad za stručnog prvostupnika 

fizioterapije ne može ostvariti niti pravo prednosti pri zapošljavanju na koje se poziva jer je 

isključen iz daljnjeg natječajnog postupka zbog neudovoljavanja općim uvjetima radnog 

mjesta iz Natječaja. 

Uvidom u Zapisnik Povjerenstva od 07. prosinca 2015. godine utvrđeno je da je 

Povjerenstvo predložilo da se za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno 

mjesto fizioterapeutski tehničar u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji u Križevcima odabere 

Alida Tomić iz Kalnika, Starogradska 31, Sv. Petar Orehovec kao kandidat koji ispunjava 

sve uvjete utvrđene u ovom Natječaju. 

Obzirom na sve naprijed iznijeto, primjenom uvodno navedenih akata te sukladno 

Prijedlogu Povjerenstva od 07. prosinca 2015. godine, donijeta je Odluka kao u izreci. 

 Sa odabranim kandidatom zaključiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme. 

 Ova Odluka o odabiru kandidata objaviti će se i na internetskoj stranici Doma zdravlja 

Koprivničko-križevačke županije. 

 

                Ravnateljica:  

        Marija Krajina, dr.med. 

 

Dostaviti:  

1. Alida Tomić iz Kalnika, Starogradska 31, Sv. P. Orehovec, 

2. Andrija Rusan, Srednji Dubovec 17, Križevci, 

3. Sandra Kraljić Deželić, Prigorska 61, Križevci, 

4. Josipa Tadić, Kloštar Vojakovački, Cesta 11, 

5. Maja Tomić, Kamenica 18, Kalnik, Sv. P. Orehovec, 

6. Anamaria Crnčić, Bočkovec 111, Sv. P. Orehovec. 

      7.   Osobni očevidnik odabranog kandidata, 

      8.   Natječajni spis,  

      9.   Pismohrana.  

 



  


