
DOM ZDRAVLJA        

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE                                

TRG DR TOMISLAVA BARDEKA 10      

48 000 KOPRIVNICA      

URBROJ: 2137-16-_______/2018.       

Koprivnica, 17. prosinca 2018. godine    

 

Na temelju Odluke Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije o raspisivanju 

natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto stručni 

prvostupnik sestrinstva, m/ž – 1 izvršitelj u patronažnoj zdravstvenoj zaštiti u Đurđevcu 

URBROJ: 2137-16-4430/2018. od 07. studenog 2018. godine, Zapisnika Povjerenstva za 

pripremu i provedbu natječaja od 27. studenog 2018. godine, Zapisnika Povjerenstva za 

pripremu i provedbu natječaja od 12. prosinca 2018. godine i na temelju 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 Doma zdravlja 

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

 

 

O D  L  U  K  U 

o  odabiru kandidata 

 

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

neodređeno vrijeme za radno mjesto stručna prvostupnica sestrinstva u patronažnoj 

zdravstvenoj zaštiti u Đurđevcu, odabire se 

 

 Andrea Horvat iz Đurđevca. 

 

 Sa odabranom  kandidatkinjom zaključiti će se Ugovor o radu neodređeno 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 za radno mjesto stručni prvostupnik sestrinstva, m/ž – 

1 izvršitelj u patronažnoj zdravstvenoj zaštiti u Đurđevcu URBROJ: 2137-16-4430/2018. od 

07. studenog 2018. godine. 

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

4431/2018. od 07. studenog 2018. godine, osnovao je Povjerenstvo za pripremu i provedbu 

natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

Povjerenstvo je raspisalo natječaj koji je objavljen u Narodnim novinama broj 101/18. 

od 16. studenog 2018. godine.  

Rok za dostavu prijava kandidata iznosio je 8 dana. 

Na raspisani natječaj Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, u danom roku  

prijavu su predali: 



Mateja Siladić iz Pitomače, Marija Vranar iz Bjelovara, Ivan Paska iz Ferdinandovca, 

Anita Šikica iz Gospića, Andrea Horvat iz Đurđevca, Marija Škurdija iz Đurđevca, Ivan 

Pokec iz Virja. 

Uvidom u Zapisnik Povjerenstva od 27. studenog 2018. godine, utvrđeno je da  je 

prijava Anite Šikica iz Gospića nepotpuna, a kandidat Ivan Paske iz Virja nema traženu 

stručnu spremu, odobrenje za samostalan rad kao i uvjerenje o položenom ispitu za stručnog 

prvostupnika sestrinstva te su njihove prijave isključene iz daljnjeg natječajnog postupka. 

Uvidom u Zapisnik Povjerenstva od 12. prosinca 2018. godine utvrđeno je da je 

Povjerenstvo održalo razgovor/intervju sa kandidatima koji su dokazali ispunjavanje svih 

uvjeta iz natječaja, ocijenilo pokazano znanje kandidata te predložilo da se za predmetno 

radno mjesto donese Odluka o odabiru kandidatkinje Andreje Horvat iz Đurđevca kao 

najbolje ocjenjene kandidatkinje i da se s njom zaključi Ugovor o radu na neodređeno 

vrijeme. 

Slijedom svega naprijed iznijetoga, a sukladno Zapisnicima Povjerenstva donijeta je 

Odluka kao u izreci. 

 

             Ravnateljica: 

                   Marija Krajina, dr.med. 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Mateja Siladić iz Pitomače, 

2. Marija Vranar iz Bjelovara, 

3. Ivan Paska iz Ferdinandovca, 

4. Anita Šikica iz Gospića, 

5. Andrea Horvat iz Đurđevca, 

6. Marija Škurdija iz Đurđevca, 

7. Ivan Pokec iz Virja. 

8.   Osobni očevidnik odabrane kandidatkinje, 

9.   Natječajni spis, 

10. Pismohrana. 


