
DOM ZDRAVLJA        

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE                                

TRG DR TOMISLAVA BARDEKA 10      

48 000 KOPRIVNICA      

URBROJ: 2137-16-3955/2018.       

Koprivnica, 11. rujan 2018. godine    

 

Na temelju Odluke Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije o raspisivanju 

natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Domu zdravlja Koprivničko-

križevačke županije za radno mjesto zdravstveni tehničar u Medicinsko-biokemijskom 

laboratoriju u Križevcima – zamjena za privremeno odsutnu radnicu na bolovanju URBROJ: 

2137-16-3606/2018. od 24. srpnja 2018. godine, Zapisnika Povjerenstva za pripremu i 

provedbu natječaja od 11. rujna 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, Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije  

donosi 

 

 

O D  L  U  K  U 

o  odabiru kandidata 

 
  Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Domu zdravlja Koprivničko-

križevačke županije za radno mjesto zdravstveni tehničar u Medicinsko-biokemijskom 

laboratoriju u Križevcima - zamjena za privremeno odsutnu radnicu na bolovanju, odabire se 

 

DARIJA BUJAN iz Bjelovara. 

 

 Sa odabranom  kandidatkinjom zaključiti će se Ugovor o radu na određeno vrijeme –

zamjena za privremeno odsutnu radnicu na bolovanju. 

 

     

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 zdravstveni 

tehničar u medicinsko-biokemijskom laboratoriju u Križevcima URBROJ: 2137-16-

3606/2018. od 24. srpnja 2018. godine – zamjena za privremeno odsutnu radnicu na 

bolovanju. 

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

3623/2018. od 25. srpnja 2018. godine, osnovao je Povjerenstvo za pripremu i provedbu 

natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

Povjerenstvo je raspisalo natječaj koji je objavljen u službenom glasilu RH 

„Narodnim novinama“ broj 78/18. od 31. kolovoza 2018. godine.  

Rok za dostavu prijava kandidata iznosio je 8 dana od dana objave natječaja u 

službenom glasilu „Narodne novine“. 

Na raspisani natječaj Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za navedeno 

radno mjesto, u danom roku  prijavu je predala Darija Bujan iz Bjelovara.  



Uvidom u Zapisnik Povjerenstva od 11. rujna 2018. godine utvrđeno je da je prijava 

kandidatkinje Darije Bujan iz Bjelovara potpuna, sadrže sve priložene dokaze o ispunjavanju 

uvjeta iz natječaja. 

Kako je prijavljena kandidatkinja u potpunosti zadovoljila uvjete iz natječaja, a 

razgovor/intervju sa kandidatkinjom je održan na ranijem (prošlom) natječaju na koji se bila 

prijavila (natječaj objavljen u „Narodnim novinama“ broj 68/18.) kojom prilikom je 

Povjerenstvo ocijenilo njezino znanje i motiviranost za rad te obzirom na navedeno nije 

ponovno pozivana na razgovor/intervju s Povjerenstvom. 

Uvidom u Zapisnik Povjerenstva od 11. rujna 2018. godine utvrđeno je da je 

Povjerenstvo predložilo da se za predmetno radno mjesto donese Odluka o odabiru 

kandidatkinje Darije Bujan iz Bjelovara da se s njom zaključi Ugovor o radu na određeno 

vrijeme za radno mjesto zdravstveni tehničar u Medicinsko-biokemijskom laboratoriju Doma 

zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Križevcima – zamjena za privremeno odsutnu 

radnicu na bolovanju.  

Slijedom svega naprijed iznijetoga, a sukladno Prijedlogu Povjerenstva donijeta je 

Odluka kao u izreci. 

 

 

              Ravnateljica 

                   Marija Krajina, dr.med. 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Darija Bujan, Bjelovar, 

2. Osobni očevidnik odabrane kandidatkinje, 

3. Natječajni spis, 

4. Pismohrana. 


