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48000  KOPRIVNICA 

Urbroj: 2137-16-3816/2015. 

Koprivnica; 29. srpnja 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 određeno vrijeme za radno 

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

– zamjena za privremeno odsutnu radnicu na bolovanju i rodiljnom dopustu, Urbroj: 2137-16-

3719/15. od 13. srpnja 2015. godine, provedenog natječajnog postupka i Zapisnika 

Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja od 24. i 29. srpnja 2015. godine, ravnateljica  

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

 

ODLUKU O ODABIRU 

KANDIDATA 

 

 Za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto fizioterapeutski tehničar  u djelatnosti za 

fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u 

Đurđevcu na određeno vrijeme – zamjena za privremeno odsutnu radnicu na bolovanju i 

rodiljnom dopustu odabire se  

1. LEON LUKAČ iz Vlaislava 3, 48 325 Novigrad Podravski, OIB: 86714185247. 

 

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

 

Obrazloženje 

 

 Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije donio je Odluku o raspisivanju 

natječaja Urbroj: 2137-16-3719/15. od 13. srpnja 2015. godine za zasnivanje radnog odnosa 

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

Đurđevcu na određeno vrijeme – zamjena za privremeno odsutnu radnicu na bolovanju i 

rodiljnom dopustu. 

 Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije Odlukom Urbroj: 2137-16-3720/15. 

od 13. srpnja 2015. godine imenovao je Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja za 

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

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

pristigle su četiri prijave i to: Leona Lukača iz Vlaislava, Helene Fras iz Pitomače, Tajane 

Svetec iz Varaždinskih Toplica i Barbare Kirinec iz Kalinovca. 



 Uvidom u Zapisnik Povjerenstva utvrđeno je da je Povjerenstvo izvršilo pregled 

prijava kandidata i popratne dokumentacije kojom su kandidati dokazali ispunjavanje uvjeta 

iz natječaja. 

 Uvidom u Zapisnik Povjerenstva od 24. srpnja 2015. godine utvrđeno je da svi 

kandidati ispunjavaju uvjete iz Natječaja te da je Povjerenstvo pozvalo kandidate na 

razgovor/intervju za dan 29. srpnja 2015. godine u 9,00 sati.  

Uvidom u Zapisnik Povjerenstva od 29. srpnja 2015. godine utvrđeno je da je 

Povjerenstvo predložilo, nakon razgovora sa kandidatima, da se za zasnivanje radnog odnosa 

na određeno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutski tehničar u fizikalnoj medicini i 

rehabilitaciji u Đurđevcu - zamjena za privremeno odsutnu radnicu na bolovanju i rodiljnom 

dopustu, odabere Leon Lukač iz Vlaislava 3, Novigrad Podravski kao najpovoljniji 

kandidat po ovome Natječaju. 

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

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

 Kandidatima će se dostaviti Odluka o odabiru kandidata u roku od 30 dana od dana 

odabira kandidata.  

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

Koprivničko-križevačke županije. 

 

               Ravnateljica: 

        Marija Krajina, dr.med. 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:  

      1.   Leon Lukač, Vlaislav 3, 48325 Novigrad Podravski, 

2. Helena Fras, Kladare 142 A, 33405 Pitomača, 

3. Tajana Svetec,  Tuhovec 205, 42223 Varaždinske Toplice, 

4. Barbara Kirinec, Kolodvorska 20, 48361 Kalinovac. 

      5.   Osobni očevidnik odabranog kandidata, 

      6.   Natječajni spis,  

      7.   Pismohrana.  

 

  


