
DOM ZDRAVLJA        

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE                                

TRG DR. TOMISLAVA BARDEKA 10      

48 000 KOPRIVNICA 

     

URBROJ: 2137-16-0607/2018.       

Koprivnica, 24. svibnja 2018. godine    

 
Na temelju Odluke Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije o raspisivanju natječaja 

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

Ordinaciji dentalne medicine u Đurđevcu, URBROJ: 2137-16-2874/18. od 18. travnja 2018. godine, 

Zapisnika Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja od 21. svibnja 2018. godine te 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, Odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-16-1633/2016. od 20. prosinca 

2016., Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije 

URBROJ: 2137-16-1186/2017. od 09. listopada 2017. godine i pročišćenog teksta Statuta Doma 

zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-16-1187/2017. od 09. listopada 2017. 

godine, ravnateljica Marija Krajina, dr.med. donosi 

 

O D  L  U  K  U 

o odabiru kandidata 

 
  Za zasnivanje radnog odnosa u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 

radno mjesto Doktor dentalne medicine u Ordinaciji dentalne medicine u Đurđevcu, na određeno 

vrijeme odabire se  

 

VLATKO RESCHNER, dr.med.dent. 

 

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

 

 

     O b r a z l o ž e n j e 

 

Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije donio je Odluku o raspisivanju natječaja 

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

Ordinaciji dentalne medicine u Đurđevcu, URBROJ: 2137-16-2874/18. od 18. travnja 2018. 

godine radi zamjene privremeno odsutne radnice na bolovanju. 

Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije svojom Odlukom URBROJ: 2137-16-

2875/18 od 18. travnja 2018. godine, imenovao je članove Povjerenstva za pripremu i provedbu 

natječaja za predmetno radno mjesto (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

Povjerenstvo je raspisalo Natječaj koji objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 37/18. 

od 20. travnja 2018. godine, na web stanicama i oglasnim pločama HZZZ i web stranici Doma 

zdravlja Koprivničko-križevačke županije.  

Na raspisani Natječaj Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije prijavu je predao 

kandidat Vlatko Reschner iz Zagreba. 

 

Uvidom u Zapisnik Povjerenstva od 21. svibnja 2018. godine utvrđeno je da je prijavljeni 

kandidat predao pravovremenu, urednu prijavu i da ispunjava utvrđene uvjete iz Natječaja te je 



Povjerenstvo predložilo da se po ovom Natječaju za radno mjesto Doktor dentalne medicine u 

Ordinaciji dentalne medicine u Đurđevcu donese Odluka o odabiru kandidata Vlatka Reschner iz 

Zagreba te da se sa njime zaključi Ugovor o radu na određeno vrijeme. 

 

Slijedom svega naprijed iznijetoga, donijeta je Odluka kao u izreci. 

 

 

 

                 Ravnateljica: 

   

                    Marija Krajina, dr.med. 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Odabrani kandidat, 

2.   Osobni očevidnik odabranog kandidata, 

3.   Natječajni spis, 

4.   Pismohrana. 


