
Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Pravilnika 

o mjerilima za prijam specijalizanata, Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora 

medicine iz obiteljske medicine, ravnateljica Dom zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije raspisuje 

 

N  A  T  J   E  Č  A  J 

 

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme radi upućivanja na specijalizaciju iz 

obiteljske medicine – 1 izvršitelj , m/ž. 
Opći uvjeti koje pristupnici moraju ispunjavati su:  

- zdravstveni radnik visoke stručne spreme - doktor medicine, 

- odobrenje za samostalan rad, 

- aktivno znanje jednog stranog jezika, 

- dob pristupnika do 40 godina.   

Pristupnici su uz ponudu na natječaj obvezni priložiti: životopis, diplomu medicinskog 

fakulteta, odobrenje za samostalan rad, dokaz o aktivnom znanju jednog stranog jezika, 

domovnicu, potvrdu o prosjeku ocjena tijekom studija i duljini trajanja studija, prijepis 

položenih ispita na studiju, nagrade tijekom studija (rektora ili dekana), potvrdu o 

završenom poslijediplomskom studiju, potvrdu o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog 

jezika, popis objavljenih radova, potvrdu nadležnog tijela o radnom iskustvu. 

Dokazi o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se u preslici. 

Izvornike dokumentata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta iz natječaja, pristupnici su 

obvezni predočiti Povjerenstvu na razgovoru. Bodovanje i razgovor s Povjerenstvom za 

odabir pristupnika obaviti će se samo za pristupnike koji su uz ponudu dostavili potpunu 

dokumentaciju. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati. 

Kriteriji za odabir pristupnika utvrđeni su u Pravilniku o mjerilima za prijem 

specijalizanata (NN 154/08.). 

Pristupnik koji bude odabran za specijalizaciju obvezan je provesti na radu u radnom 

odnosu u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije nakon završetka specijalizacije i 

položenog specijalističkog ispita najmanje onoliko mjeseci koliko je trajala specijalizacija. 

Ponuda s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavlja se u roku od 15 dana od 

objave natječaja u "Narodnim novinama" na adresu: Dom zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10, 48 000 Koprivnica s naznakom „Za natječaj - 

specijalizacija iz obiteljske medicine“. 

Dom zdravlja pridržava pravo ne donijeti odluku o odabiru pristupnika bez posebnog 

obrazloženja. 

Odluka o izboru će se objaviti na internetskoj stranici Doma zdravlja u roku od 15 dana od 

dana razgovora s Povjerenstvom. 

 

       

             Dom zdravlja 

           Koprivničko-križevačke županije 
 
   


