
 Na temelju članka 19. stavka 1. alineje 10. i članka 23. stavka 1. Statuta Doma 

zdravlja Koprivničko-križevačke županije, URBROJ: 2137-16-2013/2013. od 20. kolovoza 
2013., Izmjena i dopuna Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 

2137-16-0277/2015. od 19. ožujka 2015. godine i pročišćenog teksta Statuta Doma zdravlja 
Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-16-0525/2015. od 06. svibnja 2015. godine, 
Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije 

URBROJ: 2137-16-1633/2016. od 20. prosinca 2016., pročišćenog teksta Statuta Doma 
zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-16-0090/2017. od 26. siječnja 

2017. godine, Upravno vijeće Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem 
tekstu: Upravno vijeće) na sjednici održanoj 27. rujna 2017. godine donosi 
 

 
ODLUKU  

o izboru i imenovanju ravnatelja 
Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije 

 

 
Članak 1. 

 
Za ravnatelja Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije bira se i imenuje Marija 

Krajina, doktor medicine. 

Članak 2. 
 

 Mandat ravnatelja iz članka 1. ove Odluke traje četiri godine. 
 
              Članak 3. 

 
 Sa izabranim kandidatom iz članka 1. ove Odluke sklopit će se Ravnateljski ugovor za 

mandatno razdoblje iz članka 2. ove Odluke, počevši od 23. studenog 2017. godine.  
Ugovor iz stavka 1. ovog članka potpisati će predsjednica Upravnog vijeća.  

 

                                                         Članak 4. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

 
Obrazloženje: 

 Upravno vijeće donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor i 
imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-16-
0964/2017. od 10. kolovoza 2017. godine (u daljnjem tekstu: javni natječaj). 

 Javni natječaj objavljen je 22. kolovoza 2017. godine u „Večernjem listu“. Rok za 
predaju prijava na javni natječaj iznosio je 15 dana računajući od dana objave javnog 

natječaja u javnom glasilu odnosno trajao je zaključno do 06. rujna 2017. godine. 
 U roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja, Upravno vijeće zaprimilo je dvije 
(2) prijave kandidata za ravnatelja. 

 Na sjednici Upravnog vijeća održanoj 27. rujna 2017. godine nazočni su bili svi 
članovi Upravnog vijeća (5 članova) koji su utvrdili da su obje prijave pravodobne i potpune 

odnosno da su oba kandidata priložila sve dokaze kojima su dokazali da ispunjavaju uvjete iz 
objavljenog javnog natječaja.  



 Obje prijave kandidata za ravnatelja, prisutni članovi Upravnog vijeća su pregledali i 

glasovali o svakoj prijavi. Nakon provedenog glasovanja utvrđeno je da je većinom glasova 
članova Upravnog vijeća, za ravnatelja Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije 

izabran kandidat Marija Krajina, doktor medicine.  
Kako je kandidat Marija Krajina, doktor medicine, nakon glasanja članova Upravnog 

vijeća jednoglasno izabrana imenuje se za ravnatelja Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije na mandatno razdoblje od četiri (4) godine.  
Sa izabranim kandidatom iz članka 1. ove Odluke sklopit će se Ravnateljski ugovor 

počevši od 23. studenog 2017. godine.  
Upravno vijeće uputiti će prijavljenim kandidatima Obavijest o  izboru uz pouku o 

pravu da pregledaju natječajni materijal i da u roku od petnaest (15) dana od dana primitka 

obavijesti kandidat može zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.  
 

 
 
        Predsjednica Upravnog vijeća 

 
                Vesna Križan 

 
 
 

 
 

 
 
URBROJ: 2137-16-1135/2017. 

Koprivnica, 27. rujna 2017. 


