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

Naputka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcija, KLASA: 500-07/14-01/264, 

URBROJ: 338-01-33-14-3 od 30. lipnja 2014. godine o načinu provođenja Izmjena i dopuna 

Projekta usklađivanja djelatnosti obiteljske medicine s europskim standardima za akademsku 

godinu 2014/2015., Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske 

medicine („Narodne novine“ br. 129/11.,129/12. i 120/13.), Pravilnika o mjerilima za prijam 

specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08.) te prijedloga Povjerenstva za izbor kandidata 

za specijalizaciju iz obiteljske medicine od 27. kolovoza 2014. godine, ravnateljica Doma 

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

 

 

ODLUKU 

o izboru pristupnika za specijalizaciju iz obiteljske 

medicine 

 

 

1. Za specijalizaciju iz obiteljske medicine odabire se pristupnica Irena Celiščak-

Koštarić, dr. med. iz Koprivnice, Herešinska 2L. 
2. S odabranom pristupnicom zaključiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme 

radi upućivanja na specijalizaciju iz obiteljske medicine za potrebe Doma zdravlja 

Koprivničko-križevačke županije. 

3. S odabranom pristupnicom zaključiti će se Ugovor o međusobnim pravima i 

obvezama sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine 

iz obiteljske medicine („Narodne novine“ broj 129/11. i 129/12. i 120/13). 

4. Ova Odluka će se objaviti na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Doma zdravlja 

Koprivničko-križevačke županije u roku od 15 dana od dana razgovora s 

Povjerenstvom za izbor specijalizanata Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije. 

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Obrazloženje 

 

Naputkom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u svezi provođenja Izmjena i 

dopuna Projekta usklađivanja djelatnosti obiteljske medicine s europskim standardima za 

akademsku godinu 2014/2015., KLASA: 500-07/14-01/264, URBROJ: 338-01-33-14-3 od 

30. lipnja 2014. godine obaviješteni smo da je Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za 

zdravstveno osiguranje donijelo Odluku o utvrđivanju sredstava za troškove specijalističkog 

usavršavanja iz obiteljske medicine u 2014. godini te je osnovom  Plana potrebnih kadrova za 

provođenje Izmjena i dopuna Projekta, za područje Koprivničko-križevačke županije u 

akademskoj godini 2014/2015. osiguralo sredstva za financiranje jedne specijalizacije iz 

obiteljske medicine u trajanju od 48 mjeseci za pristupnike - specijalizante mlađe od 40 



godina života sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz 

obiteljske medicine („Narodne novine“ broj 129/11., 129/12. i 120/13.). 

 

U svezi provođenja aktivnosti utvrđenih Naputkom Hrvatskog zavoda za zdravstveno 

osiguranje, Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije donio je Odluku o raspisivanju 

natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz 

obiteljske medicine. 

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju 

iz obiteljske medicine objavljen je u „Narodnim novinama“ u broju 84/14. od 23. srpnja 2014. 

godine, internetskim stranicama Ministarstva zdravlja i Doma zdravlja Koprivničko-

križevačke županije te na oglasnoj ploči Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije i 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

 Uvidom u Zapisnik Povjerenstva za izbor specijalizanata od 27. kolovoza 2014. 

godine utvrđeno je da su u danom roku od 15 dana za predaju prijava, na natječaj pristigle 

dvije prijave i to Vanje Pintarić Japec iz Zagreba, Grahorova 24 i Irene Celiščak-Koštarić iz 

Koprivnice, Herešinska 2L. 

 Uvidom u Zapisnik Povjerenstva utvrđeno je da je isto provelo natječajni postupak 

sukladno Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata, izvršilo detaljan uvid u prijavu i 

dokumente dostavljene uz prijavu, izvršilo razgovor i bodovanje dostavljene dokumentacije, 

ocijenilo motivaciju pristupnice za navedenu specijalizaciju, izradilo  bodovnu listu 

pristupnika te utvrdilo Prijedlog pristupnika za  prijam na specijalizaciju iz obiteljske 

medicine. 

Uvidom u Zapisnik Povjerenstva za izbor pristupnika za specijalizaciju iz obiteljske 

medicine utvrđeno je da je pristupnica Vanja Pintarić Japec iz Zagreba, Grahorova 24, 

pisanim dopisom obavijestila Povjerenstvo da neće doći na razgovor na koji je pozvana te se 

smatra da je odustala  od daljnjeg natječajnog postupka te se njezina prijava neće dalje 

bodovati. 

 Preostala prijava pristupnice Irene Celiščak Koštarić iz Koprivnice ispunjava tražene 

uvjete iz natječaja te je temeljem bodovanja sukladno Pravilniku o mjerilima za prijam 

specijalizanata („Narodne novine“ broj: 154/08.- u daljnjem tekstu: Pravilnik)  utvrđeno da je 

ostvarila ukupno 26.686 bodova te ju je Povjerenstvo predložilo za specijalizaciju iz 

obiteljske medicine.  

Sukladno članku 7. Pravilnika, Povjerenstvo je konačan prijedlog pristupnika 

dostavilo ravnatelju. 

Obzirom da predložena pristupnica ispunjava uvjete iz natječaja prihvaća se prijedlog 

Povjerenstva za izbor Irene Celiščak-Koštarić iz Koprivnice, Herešinska 2L za specijalizaciju 

iz obiteljske medicine te se temeljem uvodno navedenih propisa, provedenog natječajnog 

postupka i utvrđenog prijedloga pristupnika od 27. kolovoza 2014. godine donosi odluka kao 

u izreci. 

 S odabranom pristupnicom zaključiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme radi 

upućivanja na specijalizaciju iz obiteljske medicine, a temeljem Pravilnika o specijalističkom 

usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine („Narodne novine“ broj 129/11., 

129/12. i 120/13.) i Ugovor o međusobnim pravima i obvezama s osnova specijalističkog 

usavršavanja. 

 

 Ova Odluka objaviti će se na internetskim stanicama Doma zdravlja Koprivničko-

križevačke županije. 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

 

Protiv Odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti 

prigovor Upravnom vijeću Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u roku od 8 dana 



od dana objave odluke na internetskoj stranici Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije. 

 

 

                            Ravnateljica 

         Marija Krajina, dr.med. v.r. 

                        

 

 

Dostaviti: 

1. Irena Celiščak-Koštarić iz Koprivnice, Herešinska 2L, 

2. Osobni očevidnik odabrane kandidatkinje, 

3. Natječajni spis, 

4. Pismohrana. 

  

 

 

 
 


