
Na temelju Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Plana 

specijalizacija za 2018. godinu odobrenog od Ministarstva zdravstva i odredbi Pravilnika o 

mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 83/15.), Dom zdravlja 

Koprivničko-križevačke županije 05. ožujka 2019. raspisuje 

 

N  A  T  J   E  Č  A  J 

 

za prijam zdravstvenih radnika – pristupnika, m/ž, u radni odnos na neodređeno vrijeme uz 

probni rad od šest mjeseci radi upućivanja na specijalizaciju iz: 

- PEDIJATRIJE - 1 pristupnik (Koprivnica) 

- GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE – 1 pristupnik (Križevci). 

Opći uvjeti koje pristupnici moraju ispunjavati su:  

- zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim 

studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine, 

- odobrenje za samostalan rad. 

Posebni uvjeti: Pristupnik koji bude izabran za specijalističko usavršavanje, obavezan je 

provesti na radu u radnom odnosu u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije 

nakon završetka specijalizacije i položenog specijalističkog ispita najmanje onoliko 

vremena koliko je trajala specijalizacija. 

Pristupnik uz prijavu na natječaj obavezno prilaže:  

1. vlastoručno potpisanu zamolbu sa naznakom adrese stanovanja, adrese elektroničke 

pošte i broja telefona za kontakt, 

2. životopis, 

3. preslik domovnice,  

4. preslik osobne iskaznice, 

5. preslik diplome o završenom obrazovanju,  

6. preslik odobrenja za samostalan rad,  

7. preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu,  

8. presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija i duljini trajanja studija, 

9. presliku prijepisa položenih ispita na studiju, 

10. dokaz o radnom iskustvu - potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o 

evidentiranom radnom stažu, 

11. potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od tri mjeseca). 

 

Pristupnik uz prijavu prilaže i ostale dokumente (ako njima raspolaže): 

1. presliku dokaza o nagradama za vrijeme studija (nagrada rektora Sveučilišta ili 

nagrada dekana fakulteta), 

2. presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, 

3. popis objavljenih stručnih i znanstvenih radova,  

4. preslik radova iz točke 3. s naznakom da li je rad objavljen u indeksiranim 

časopisima CC, SCI, SSCI ili su radovi objavljeni „in extenso“ te naznaku da li je 

pristupnik bio prvi autor ili koautor rada, 

5. preslik ostalih radova i sažetaka – samo ako je pristupnik prvi autor, 

6. preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, 

7. preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi bez 

specijalizacije. 

 

Izvornike dokaza o ispunjavanju 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 prijavu dostavili potpunu dokumentaciju. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati i smatra se da nisu niti 

podnijete. 



Natječaj će se objaviti  u dnevnom listu Večernji list, u oglasniku Narodnih novina, 

na mrežnoj stranici Ministarstva zdravstva, web stranici Doma zdravlja Koprivničko-

križevačke županije (dalje u tekstu: Dom zdravlja) i na web stranici Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje. 

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

od dana objave natječaja u oglasniku Narodnih novina, na adresu: Dom zdravlja 

Koprivničko-križevačke županije, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10, 48000 Koprivnica s 

naznakom vrste specijalizacije i područja za koju se prijavljuju. Ako se na Natječaj u 

danom roku ne prijavi niti jedan kanidat natječaj je otvoren do popune pojedine 

specijalizacije. 

Povjerenstvo za izbor specijalizanata (dalje u tekstu: Povjerenstvo) će u roku od 15 

dana od dana završetka roka za prijavu na natječaj, odnosno od dana primitka prijave na 

natječaj, a prije provođenja razgovora s pristupnicima, na oglasnoj ploči Doma zdravlja 

objaviti listu pristupnika s istaknutim bodovima koje su stekli prema pojedinom mjerilu. 

Povjerenstvo će o datumu objave liste pristupnika na oglasnoj ploči istovremeno 

obavjestiti putem elektroničke pošte svakog pristupnika. 

S pristupnicima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji su podnijeli 

urednu prijavu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja Povjerenstvo 

će obaviti razgovor u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu na natječaj odnosno 

od dana primitka prijave na natječaj. 

Pristupnicima će poziv za razgovor biti upućen putem elektroničke pošte. 

Povjerenstvo može zatražiti provedbu psihološkog testiranja. 

Odluka o izboru pristupnika objaviti će se na oglasnoj ploči i web stranici Doma 

zdravlja u roku od 20 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.  

S odabranim pristupnikom sklapa se ugovor o radu na neodređeno vrijeme s 

probnim rokom od 6 mjeseci i ugovor o međusobnim pravima i obvezama. 

Dom zdravlja pridržava pravo ne donijeti odluku o odabiru pristupnika ili donijeti 

odluku o djelomičnom odabiru bez posebnog obrazloženja te pridržava pravo poništiti 

natječaj bez ikakve odgovornosti prema pristupnicima. 

 
       DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO- 

       KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 


