GRADONAČELNIK
KLASA: 604-01/21-01/20
URBROJ: 2182/10-02-21-1
Knin, 8. lipnja 2021.
Na temelju članka 48. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 49. stavka 1.
točke 3. Statuta Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 3/21) i odjeljka II. točka 6.
stavak 6.3. Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i visokom
obrazovanju na području Grada Knina za 2021. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj
20/20 i 5/21), gradonačelnik Grada Knina donosi
PRAVILNIK
o stipendiranju liječnika specijalizanata zaposlenih
u zdravstvenim ustanovama na području Grada Knina
I. OPĆE ODREDBE
Članak l.
Ovim Pravilnikom utvrđuju opći uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu stipendije Grada
Knina za liječnike specijalizante zaposlene u zdravstvenim ustanovama na području Grada
Knina.
Izrazi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se
jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Članak 2.
Naziv stipendije je: Stipendija Grada Knina za liječnike specijalizante zaposlene u
zdravstvenim ustanovama na području Grada Knina (u nastavku teksta: stipendija).
Članak 3.
Sredstva za stipendiju osiguravaju se u Proračunu Grada Knina.
U 2021. godini bit će raspisan natječaj za 5 stipendija za liječnike specijalizante, u
mjesečnom neto iznosu od 2.000,00 kuna.

Članak 4.
Stipendija se dodjeljuje liječnicima s odobrenom specijalizacijom, zaposlenima u Općoj
i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ Knin, Domu zdravlja Knin ili u Zavodu za hitnu
medicinu Šibensko-kninske županije, Ispostava Knin.

II. PRAVO NA DODJELU STIPENDIJE
Članak 5.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije imaju zdravstveni radnici sa
završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja
(doktor medicine), koji imaju odobrenje za samostalna rad i koji ispunjavaju slijedeće opće
uvjete:
- da su zaposleni na neodređeno vrijeme u jednoj od zdravstvenih ustanova navedenih u članku
4. ovoga Pravilnika,
- da su državljani Republike Hrvatske.
Članak 6.
Liječnicima specijalizantima stipendija se odobrava za vrijeme trajanja specijalizacije.
Novčani iznos stipendije isplaćuje se na žiro račun korisnika stipendije.
Članak 7.
Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije, sukladno Pravilniku o
mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 83/15) su:
1. duljina trajanja studija
2. opći prosjek ocjena studija
3. nagrade za vrijeme studija
4. poslijediplomski studij
5. stručna i znanstvena aktivnost
6. rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
7. rad doktora medicine bez specijalizacije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi
8. prebivalište na području Grada Knina.
Kriteriji iz stavka l. ovoga članka izražavaju se bodovima, to:
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

2.
3.
4.
5.

drugog razloga koji predstavlja višu silu (uz
priloženi pisani dokaz) ne dodjeljuju se
negativni bodovi
opći prosjek ocjena studija = broj bodova (na dvije decimale)
nagrade za vrijeme studija (rektorova nagrada, nagrada dekana medicinskog,
stomatološkog, farmaceutsko-biokemijskog fakulteta) – 1 bod po nagradi
poslijediplomski studij - doktorski studij – upis 0,5 bodova, upis 2. godine 1 bod, upis
3. godine, 1,5 bodova i doktor znanosti 2 boda
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

III. TIJELO KOJE PROVODI NATJEČAJ
Članak 8.
Gradonačelnik Grada Knina imenuje Povjerenstvo za provedbu postupka javnog
natječaja za dodjelu stipendija (u nastavku teksta: Povjerenstvo).
Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana, od koji jedan član mora biti iz redova
zdravstvenih radnika.
Članak 9.
Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva i njima rukovodi predsjednik Povjerenstva
te se o njegovom radu vodi zapisnik.
Sjednica Povjerenstva može se održati ako joj je nazočna većina od ukupnog broja
članova.
Povjerenstvo odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova.
Članak 10.
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za lokalnu
samoupravu i društvene djelatnosti Grada Knina.

IV. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE
Članak 11.
Stipendija se dodjeljuje na temelju provedenog javnog natječaja, koji će biti raspisan
tijekom 2021. godine.
Tekst javnog natječaj objavljuje se na internetskoj stranici Grada Knina www.knin.hr ,
oglasnoj ploči gradske uprave te na drugi prikladan način.
Članak 12.
Tekst javnog natječaja sadrži:
- naziv tijela koje raspisuje javni natječaj;
- broj stipendija koje će biti dodijeljene;
- opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendija
- popis dokumenata koje se obavezno prilažu uz prijavu za javni natječaj (diploma, ugovor o
radu, odobrenje za samostalna rad, odluka o odobrenoj specijalizaciji, prijepis položenih ispita
na studiju, potvrda o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija, nagrade
za vrijeme studija, potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, popis objavljenih
radova, ugovor o radu ako je kandidat radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, uvjerenje o
prebivalištu)
- naziv tijela kojemu se prijave na javni natječaj podnose;
- rok za podnošenje prijave na javni natječaj;
- mjesečni iznos stipendije te
- druge obavijesti i podatke značajne za provođenje natječajnog postupka.
Članak 13.
Prijave za dodjelu stipendije dostavljaju se Povjerenstvu za provedbu postupka javnog
natječaja za dodjelu stipendija na način utvrđen člankom 11. ovoga Pravilnika.
Rok za podnošenje prijave na javni natječaj za dodjelu stipendije je 15 dana od dana
objave javnog natječaja na internetskoj stranici Grada Knina www.knin.hr .
Pisane prijave s traženo 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.
Uz popunjeni obrazac prijave, koja čini sastavni dio ovoga Pravilnika, prilaže se
odgovarajuća dokumentacija prema popisu koji čini sastavni dio obrasca prijave, a kojom se
dokazuje ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja.
Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu dostavljaju 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.

Članak 14.
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.
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.
Članak 15.
Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za dodjelu stipendija, nakon
razmatranja svih potpunih i pravodobnih prijava, utvrđuje prijedlog rang-liste prijavljenih
stipendista te rang-listu objavljuje na internetskoj stranici Grada Knina www.knin.hr.
Rang-lista iz stavka 1. ovog članka sadrži slijedeće podatke, ime i prezime liječnika
specijalizanta, zdravstvenu ustanovu u kojoj je isti zaposlen, specijalizaciju i vrijeme trajanja
specijalizacije.
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 razmatra prigovore zaprimljene u roku te najkasnije u roku 30 dana od
dana isteka roka za podnošenje prigovora donosi konačnu odluku o prigovoru.
Akt gradonačelnika o prihvaćanju ili odbijanju prigovora je konačan.
Članak 16.
Odluku o dodjeli stipendija donosi gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva, sukladno
rang-listi liječnika specijalizanata koji su ostvarili pravo na stipendiju.
Članak 17.
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.
Stipendija se isplaćuje korisnicima unatrag, jednom mjesečno za prethodni mjesec.
Članak 18.
Svaka ugovorna strana može, uz prethodni pisani zahtjev drugoj strani, otkazati Ugovor
o dodjeli stipendije.

V. OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE
Članak 19.
Liječnici specijalizanti koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije istu koriste dok traje
program specijalizacije.
Po završetku specijalizacije, korisnik stipendije obvezuje se nastaviti rad u Općoj i
veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ Knin, Domu zdravlja Knin ili u Zavodu za hitnu medicinu
Šibensko-kninske županije, Ispostava Knin, najmanje onoliko vremena koliko su primali
stipendiju Grada Knina.
Ukoliko korisnik stipendije ne postupi po odredbama iz prethodnog stavka, dužan je
vratiti stipendiju u cijelosti, uz zakonom propisanu kamatu, odjednom ili u ratama sukladno
dogovoru, s tim da rok vraćanja stipendije ne može biti duži od 50 % vremena primanja
stipendije.
Članak 20.
Kao osiguranje vraćanja stipendije, korisnik stipendije prilikom potpisivanja ugovora
o dodjeli gradske stipendije predaje bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Grada
Knina“.

GRADONAČELNIK
Marijo Ćaćić, mag. oec.

