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GRADONAČELNIK 

KLASA: 604-01/21-01/20 

URBROJ: 2182-10-02-22-4 

Knin, 14. siječnja 2022. 

 

Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 11.  Pravilnika o stipendiranju liječnika 

specijalizanata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području Grada Knina („Službeno 

glasilo Grada Knina“, broj 9/21 i 3/22), stavka II. točke 4.3. Programa Općih javnih potreba u 

predškolskom odgoju, školstvu i visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2022. 

godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 14/21), Zaključka o raspisivanju javnog 

natječaja za dodjelu Stipendija Grada Knina za liječnike specijalizante zaposlene u 

zdravstvenim ustanovama na području Grada Knina, KLASA: 604-01/21-01/20, URBROJ: 

2182-10-02-22-3 od 14. siječnja 2022. godine te članka 49. stavka 1. točke 36. Statuta Grada 

Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 3/21), dana 14. siječnja 2022. godine,  raspisuje 

 

 

J A V N I   N A T J E Č A J 

za dodjelu Stipendija Grada Knina 

za liječnike specijalizante zaposlene u zdravstvenim ustanovama  

na području Grada Knina 

 

 

I. Sukladno Programu Općih javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i visokom   

            obrazovanju na području Grada Knina za 2022. godinu i Proračunu Grada Knina za  

            2022. godinu, raspisuje se javni natječaj za 5 stipendija za liječnike specijalizante.  

 

II. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju za dodjelu Stipendija Grada Knina za liječnike  

      specijalizante zaposlene u zdravstvenim ustanovama na područja Grada Knina (u  

      nastavku teksta: stipendija) imaju (kumulativno ispunjeni uvjeti): 

 

            - zdravstveni radnici sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim  

               studijem zdravstvenog usmjerenja (doktor medicine), koji imaju odobrenje za  

               samostalna rad,  

            - da su zaposleni na neodređeno vrijeme u Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski  

               ponos“ Knin, Domu zdravlja Knin ili u Zavodu za hitnu medicinu Šibensko-kninske   

               županije, Ispostava Knin, 

             - da su državljani Republike Hrvatske. 
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III.   Kriteriji i mjerila na osnovu kojih se odobravaju stipendije za liječnike specijalizante 

su (izražavaju se bodovima): 

1. za duljinu trajanja studija: 

      -     najveći mogući broj bodova: 6  

      -     za svaku godinu produžetka studija – minus 1 bod 

      - za produljenje studija uslijed komplikacija u trudnoći, rodiljnog dopusta, duže bolesti (uz  

        predočenje liječničkog nalaza) ili nekog drugog razloga koji predstavlja višu silu (uz  

        priloženi pisani dokaz) ne dodjeljuju se negativni bodovi; 

 

2. opći prosjek ocjena studija = broj bodova (na dvije decimale); 

 

3. nagrade za vrijeme studija (rektorova nagrada, nagrada dekana medicinskog, 

stomatološkog, farmaceutsko-biokemijskog fakulteta) – 1 bod po nagradi; 

 

4. poslijediplomski studij - doktorski studij – upis 0,5 bodova, upis 2. godine 1 bod, upis 

3. godine, 1,5 bodova i doktor znanosti 2 boda; 

 

5. stručna i znanstvena aktivnost:   

      -     ako je kandidat prvi autor 1 bod 

      -     ako je kandidat koautor 0,4 boda; 

 

6. za rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti: 

- za svaki navršeni mjesec rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (u općoj/obiteljskoj 

medicini ili u hitnoj medicini) na području Grada Knina - 0,1 bod; 

 

7. rad doktora medicine bez specijalizacije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi: 

- za svakih šest mjeseci rada – 0,5 bodova; 

 

8. prebivalište na području Grada Knina: 

- za prijavljeno prebivalište na području Grada Knina – 1 bod. 

 

IV.      Sve prijave pristigle temeljem raspisanog javnog natječaja, ocjenjivat će članovi   

           Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za dodjelu stipendija.  

           S prijaviteljima čije prijave zadovoljavaju propisane opće uvjete, Povjerenstvo će   

           obaviti razgovor.  

           Ukoliko dvije ili više prijava imaju isti broj bodova, prednost za ostvarivanje prava će  

           se utvrditi prema redoslijedu zaprimanja prijava.  

            

V. Financijska sredstva za isplatu stipendija osiguravaju se u Proračunu Grada Knina u       

            mjesečnom iznosu od 2.000,00 kuna.  

            Stipendija se isplaćuje korisnicima unatrag, jednom mjesečno za prethodni mjesec,   

            dok traje program specijalizacije. 

 

VI. Popis dokumenata potrebnih za podnošenje prijave na javni natječaj čini sastavni dio 

obrasca prijave koji se može podići osobno u pisarnici Grada Knina, Ul. dr. Franje 

Tuđmana br. 2, Knin ili preuzeti s internetske stranice Grada Knina www.knin.hr. 

 

http://www.knin.hr/
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VII. Svi dokumenti prilažu se u preslici i ne moraju biti ovjereni. Ukoliko prijavitelj ostvari 

pravo na korištenje stipendije dužan je prilikom potpisa Ugovora o dodjeli stipendije 

priložiti cjelokupnu dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici. 

Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave. 

 

VIII. Rok za podnošenje prijave na javni natječaj za dodjelu stipendije je 15 dana (slovima: 

petnaest dana) od dana objave javnog natječaja na internetskoj stranici Grada Knina 

www.knin.hr.  

 

IX. Pisane prijave s traženom dokumentacijom  predaju se u zatvorenoj kuverti  putem 

pošte preporučeno ili se predaju osobno u pisarnici gradske uprave Grada Knina, s 

naznakom: 

„Za javni natječaj za dodjelu Stipendije Grada Knina za liječnike specijalizante 

zaposlene u zdravstvenim ustanovama na području Grada Knina – ne otvaraj“ 

Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za dodjelu stipendija 

na adresu: Grad Knin, Ul. dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin 

            Podnošenjem prijave za dodjelu stipendije, budući korisnik stipendije prihvaća sve  

            uvjete javnog natječaja. 

 

X.  Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene pravodobno s potpunom 

dokumentacijom u propisanome roku koji je naveden u javnom natječaju. 

            Za nepotpune prijave, kao i prijave koje ne sadrže svu traženu dokumentaciju, stručna  

            služba Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Knina,  

            od prijavitelja će zatražiti nadopunu dokumentacije, koju je isti dužan dostaviti u roku   

            5 dana od dana primitka zahtjeva za nadopunu dokumentacije.  

            Ukoliko prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju u navedenom roku, njegova  

            prijava se neće razmatrati. 

 

XI.  Tekst javnog natječaja za dodjelu stipendije liječnicima specijalizantima objavljuje se 

na internetskoj stranici Grada Knina www.knin.hr., oglasnoj ploči gradske uprave te 

na drugi prikladan način.  

 

XII.     Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za dodjelu stipendija, utvrđuje  

            prijedlog rang-liste prijavljenih stipendista te objavljuje rang-listu na internetskoj  

            stanici Grada Knina www.knin.hr.  

U roku 8 dana od dana objave rang-liste podnositelji prijava na javni natječaj mogu 

podnijeti pisani prigovor na rang-listu gradonačelniku Grada Knina.  

Gradonačelnik  najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje 

prigovora donosi konačnu odluku o prigovoru. Akt gradonačelnika o prihvaćanju ili o 

odbijanju prigovora  je konačan.  

 

XIII. Odluku o dodjeli stipendija donosi gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva, sukladno 

rang-listi liječnika specijalizanata koji su ostvarili pravo na stipendiju.  

Temeljem odluke o dodjeli stipendija gradonačelnik Grada Knina zaključit će ugovor o  

dodjeli sredstava kojim će se detaljno urediti prava i obveze, kako primatelja, tako i   

davatelja stipendije.  

 

 

http://www.knin.hr/
http://www.knin.hr/
http://www.knin.hr/
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XIV. Sve dodatne informacije o provedbi postupka  javnog natječaja za dodjelu 

stipendija za liječnike specijalizante mogu se dobiti  svakim radnim danom u 

uredovnom vremenu od  07:00 do 15:00 sati, na broj telefona 022/664-435 ili osobno 

u zgradi gradske uprave Grada Knina, Ul. dr. Franje Tuđmana br. 2, Knin, Upravni 

odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, I. kat, ured br. 5.  

 

 

 

GRADONAČELNIK 

 

                                       Marijo Ćaćić, mag.oec. 

 

 

 


