
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADONAČELNIK 

KLASA: 604-01/21-01/20 

URBROJ: 2182-10-02-22-20 

Knin, 01. kolovoza 2022. 

 

Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 16. Pravilnika o stipendiranju liječnika 

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

glasilo Grada Knina“, broj 9/21 i 3/22 – u daljnjem tekstu: Pravilnik), dana 01. kolovoza 2022. 

godine, donosi  
 

ODLUKU  

o dodjeli stipendija za liječnike specijalizante zaposlene u  

zdravstvenim ustanovama na području Grada Knina  

 

I.       Sukladno pravomoćnoj Rang-listi Povjerenstva za provedbu postupka 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-

02/1-22-19 od 21. srpnja 2022. godine i prijedlogu Povjerenstva, Grad Knin dodjeljuje 

5 stipendija liječnicima specijalizantima zaposlenim u zdravstvenim ustanovama na 

području Grada Knina: 

 
 

Liječnici specijalizanti koji su ostvarili pravo na stipendiju 

 

Red. 

broj 

Ime i prezime 

liječnika 

specijalizanta 

Zdravstvena ustanova u 

kojoj je zaposlen 

Odobrena specijalizacija 

(naziv i vrijeme 

trajanja) 

Broj 

ostvarenih 

bodova 

 

1. 

 

Josipa Mihaljević, 

dr.med. 

 

Dom zdravlja Knin 

Obiteljska medicina, 4 

godine (početak 

03.09.2018.) 

 

18,4 

 

2. 

 

Željka Pandža, 

dr.med. 

Opća i veteranska 

bolnica „Hrvatski 

ponos“ Knin 

Fizikalna medicina i 

rehabilitacija, 4 godine i 

7 mjeseci (početak 

16.10.2018.) 

 

14,43 

 

3. 

 

Stipe Medvidović, 

dr.med. 

Opća i veteranska 

bolnica „Hrvatski 

ponos“ Knin 

Ginekologija i 

opstetricija, 5 godina i 3 

mjeseca (početak 

16.10.2018.) 

 

12,37 

 

4. 

 

Nikola Đurđević, 

dr.med. 

Opća i veteranska 

bolnica „Hrvatski 

ponos“ Knin 

Klinička radiologija, 5 

godina i 3 mjeseca 

(početak 16.10.2018.) 

 

11,27 

 

5. 

 

Marijana Miljak 

Velić, dr.med. 

 

Dom zdravlja Knin 

Obiteljska medicina, 4 

godine (početak 

03.09.2018.) 

 

11,17 
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II.       Gradska stipendija Korisniku stipendije se dodjeljuje za vrijeme trajanja specijalizacije, 

            isplaćuje se unatrag, jednom mjesečno za prethodni mjesec, u neto iznosu od 2.000,00  

            kuna. 

 

III.       Za stručne i administrativne poslove u svezi provedbe ove Odluke i izradu ugovora o      

stipendiranju liječnika specijalizanata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na 

području Grada Knina, kojim se pobliže reguliraju prava i obveze Korisnika i 

Davatelja stipendije, zadužuje se nadležni Upravni odjel za lokalnu samoupravu i 

društvene djelatnosti.  
 

IV.        Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Grada  

             Knina i službenoj web-stranici Grada Knina. 

 

 

 

GRADONAČELNIK 

 

                                Marijo Ćaćić, mag.oec. 

 


