
OPĆA BOLNICA VARAŽDIN 

Upravno vijeće 

Broj: 02/1-882/8/5/1-2016. 

Varaždin, 21. rujna 2016. 

 

Upravno vijeće Opće bolnice Varaždin na temelju članka 13. Statuta Opće bolnice Varaždin i članka 

4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, 154/08.), a u skladu s odobrenim 

Planom specijalizacija za 2016.godinu, na sjednici održanoj 21. rujna 2016. donosi 

 

ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata za prijam na specijalizaciju 

I. 

Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga kandidata za prijam na specijalizaciju iz kliničke 

farmacije-bolničko ljekarništvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu: 

1. Mirjana Ptičar Canjuga, mr.pharm.spec. 

2. Ana Toplak, mr.pharm. 

3. Željka Grđan, dr. med. 

4. Gordana Jaklin, dr.med  

5. Sanja Zember, dr.med., ravnateljica ili član ovlašten od ravnateljice 

 

Voditelja Odjela u slučaju spriječenosti zamjenjuje zamjenik voditelja Odjela. 

Za zamjenike tri člana šireg stručnog kolegija imenuju se: 

1. Krunoslav Košćak, dr.med. 

2. Renata Babok Flegarić, dr. med. 

3. Renata Kelemenić Dražin, dr. med. 

 

Redoslijed zamjene pojedinog člana određuje voditelj Odjela/zamjenik voditelja Odjela. 

II. 

Imenovano Povjerenstvo utvrditi će prijedlog za izbor specijalizanata iz točke I. ove Odluke, sukladno 

odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, 154/08.). 

III. 

Povjerenstvo dostavlja ravnateljici prijedlog kandidata za prijam na specijalizaciju na temelju 

provedenog bodovanja i razgovora s Povjerenstvom sukladno stavku 3. Članka 6. Pravilnika o mjerilima za 

prijam specijalizanata („Narodne novine“ 154/08.). 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

   Zoran Šantek, dipl.ing. 

 

 



OPĆA BOLNICA VARAŽDIN 

Upravno vijeće 

Broj: 02/1-882/8/5/2-2016. 

Varaždin, 21. rujna 2016. 

 

Upravno vijeće Opće bolnice Varaždin na temelju članka 13. Statuta Opće bolnice Varaždin i članka 

4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, 154/08.), a u skladu s odobrenim 

Planom specijalizacija za 2016.godinu, na sjednici održanoj 21. rujna 2016. donosi 

 

ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata za prijam na specijalizaciju 

I. 

Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga kandidata za prijam na specijalizaciju iz 

internističke onkologije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu: 

1. Željko Vojnović, dr.med. 

2. Renata Babok - Flegarić, dr.med. 

3. Renata Kelemenić Dražin, dr. med. 

4. Zoran Antončić, dr.med  

5. Sanja Zember, dr.med., ravnateljica ili član ovlašten od ravnateljice 

 

Voditelja Odjela u slučaju spriječenosti zamjenjuje zamjenik voditelja Odjela. 

Za zamjenike tri člana šireg stručnog kolegija imenuju se: 

1. Željka Grđan, dr.med. 

2. Nikša Bušić, dr. med. 

3. Ivan Obranić, dr. med. 

 

Redoslijed zamjene pojedinog člana određuje voditelj Odjela/zamjenik voditelja Odjela. 

II. 

Imenovano Povjerenstvo utvrditi će prijedlog za izbor specijalizanata iz točke I. ove Odluke, sukladno 

odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, 154/08.). 

III. 

Povjerenstvo dostavlja ravnateljici prijedlog kandidata za prijam na specijalizaciju na temelju 

provedenog bodovanja i razgovora s Povjerenstvom sukladno stavku 3. Članka 6. Pravilnika o mjerilima za 

prijam specijalizanata („Narodne novine“ 154/08.). 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

   Zoran Šantek, dipl.ing. 

 

 



OPĆA BOLNICA VARAŽDIN 

Upravno vijeće 

Broj: 02/1-882/8/5/3-2016. 

Varaždin, 21. rujna 2016. 

 

Upravno vijeće Opće bolnice Varaždin na temelju članka 13. Statuta Opće bolnice Varaždin i članka 

4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, 154/08.), a u skladu s odobrenim 

Planom specijalizacija za 2016.godinu, na sjednici održanoj 21. rujna 2016. donosi 

 

ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata za prijam na specijalizaciju 

I. 

Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga kandidata za prijam na specijalizaciju iz urologije 

(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu: 

1. Dr.sc. Goran Benko, dr.med. 

2. Alen El Mustafa, dr.med. 

3. Zoran Filipan, dr.med. 

4. Dr.sc.Branimir Lodeta, dr.med. 

5. Sanja Zember, dr.med., ravnateljica ili član ovlašten od ravnateljice 

 

Voditelja Odjela u slučaju spriječenosti zamjenjuje zamjenik voditelja Odjela. 

Za zamjenike tri člana šireg stručnog kolegija imenuju se: 

1. Anđelko Koprek, dr.med. 

2.   Tonći Dujmović, dr.med. 

       3.   prim.dr.sc. Ranko Stare, dr.med. 

 

Redoslijed zamjene pojedinog člana određuje voditelj Odjela/zamjenik voditelja Odjela. 

II. 

Imenovano Povjerenstvo utvrditi će prijedlog za izbor specijalizanata iz točke I. ove Odluke, sukladno 

odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, 154/08.). 

III. 

Povjerenstvo dostavlja ravnateljici prijedlog kandidata za prijam na specijalizaciju na temelju 

provedenog bodovanja i razgovora s Povjerenstvom sukladno stavku 3. Članka 6. Pravilnika o mjerilima za 

prijam specijalizanata („Narodne novine“ 154/08.). 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

   Zoran Šantek, dipl.ing. 

 

 



OPĆA BOLNICA VARAŽDIN 

Upravno vijeće 

Broj: 02/1-882/8/5/4-2016. 

Varaždin, 21. rujna 2016. 

 

Upravno vijeće Opće bolnice Varaždin na temelju članka 13. Statuta Opće bolnice Varaždin i članka 

4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, 154/08.), a u skladu s odobrenim 

Planom specijalizacija za 2016.godinu, na sjednici održanoj 21. rujna 2016. donosi 

 

ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata za prijam na specijalizaciju 

I. 

Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga kandidata za prijam na specijalizaciju iz 

nefrologije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu: 

1. Zoran Antončić, dr.med. 

2. Željka Grđan, dr.med. 

3. Mr.sc. Ivan Bogadi, dr.med. 

4. Alen Andrović, dr.med. 

5. Sanja Zember, dr.med., ravnateljica ili član ovlašten od ravnateljice 

 

Voditelja Odjela u slučaju spriječenosti zamjenjuje zamjenik voditelja Odjela. 

Za zamjenike tri člana šireg stručnog kolegija imenuju se: 

1. Mr.sc. Ines Janić-Trstenjak, dr.med. 

2.   Bojan Mariani, dr.med. 

       3.   Izidora Osonjački, dr.med. 

 

Redoslijed zamjene pojedinog člana određuje voditelj Odjela/zamjenik voditelja Odjela. 

II. 

Imenovano Povjerenstvo utvrditi će prijedlog za izbor specijalizanata iz točke I. ove Odluke, sukladno 

odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, 154/08.). 

III. 

Povjerenstvo dostavlja ravnateljici prijedlog kandidata za prijam na specijalizaciju na temelju 

provedenog bodovanja i razgovora s Povjerenstvom sukladno stavku 3. Članka 6. Pravilnika o mjerilima za 

prijam specijalizanata („Narodne novine“ 154/08.). 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

   Zoran Šantek, dipl.ing. 

 

 



OPĆA BOLNICA VARAŽDIN 

Upravno vijeće 

Broj: 02/1-882/8/5/5-2016. 

Varaždin, 21. rujna 2016. 

 

Upravno vijeće Opće bolnice Varaždin na temelju članka 13. Statuta Opće bolnice Varaždin i članka 

4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, 154/08.), a u skladu s odobrenim 

Planom specijalizacija za 2016.godinu, na sjednici održanoj 21. rujna 2016. donosi 

 

ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata za prijam na specijalizaciju 

I. 

Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga kandidata za prijam na specijalizaciju iz 

alergologije i kliničke imunologije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu: 

1. Tihomir Pintarec,  dr.med. 

2. Tatjana Jurkin Vnučec, dr.med.,  

3. Mladen Juraga, dr.med. 

4. Sandra Golubić, dr.med. 

5. Sanja Zember, dr.med., ravnateljica ili član ovlašten od ravnateljice 

 

Voditelja Odjela u slučaju spriječenosti zamjenjuje zamjenik voditelja Odjela. 

Za zamjenike tri člana šireg stručnog kolegija imenuju se: 

1. Renata Kelemenić Dražin, dr.med. 

2. Vesna Šimegi Đekić, dr.med. 

3. Izidora Osonjački, dr.med. 

 

Redoslijed zamjene pojedinog člana određuje voditelj Odjela/zamjenik voditelja Odjela. 

II. 

Imenovano Povjerenstvo utvrditi će prijedlog za izbor specijalizanata iz točke I. ove Odluke, sukladno 

odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, 154/08.). 

III. 

Povjerenstvo dostavlja ravnateljici prijedlog kandidata za prijam na specijalizaciju na temelju 

provedenog bodovanja i razgovora s Povjerenstvom sukladno stavku 3. Članka 6. Pravilnika o mjerilima za 

prijam specijalizanata („Narodne novine“ 154/08.). 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

   Zoran Šantek, dipl.ing. 

 

 



OPĆA BOLNICA VARAŽDIN 

Upravno vijeće 

Broj: 02/1-882/8/5/6-2016. 

Varaždin, 21. rujna 2016. 

 

Upravno vijeće Opće bolnice Varaždin na temelju članka 13. Statuta Opće bolnice Varaždin i članka 

4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, 154/08.), a u skladu s odobrenim 

Planom specijalizacija za 2016.godinu, na sjednici održanoj 21. rujna 2016. donosi 

 

ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata za prijam na specijalizaciju 

I. 

Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga kandidata za prijam na specijalizaciju iz 

neurologije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu: 

1  prim.dr.sc. Ivan Pavliček,  dr.med., voditelj Odjela za neurologiju 

2. Dubravka Dobec-Gorenak, dr.med.,  

3. Spomenka Piskač-Kiđemet, dr.med. 

4. mr.sc. Ruža Kostanjevec, dr.med. 

5. Sanja Zember, dr.med., ravnateljica ili član ovlašten od ravnateljice 

 

Voditelja Odjela u slučaju spriječenosti zamjenjuje zamjenik voditelja Odjela. 

Za zamjenike tri člana šireg stručnog kolegija imenuju se: 

1.  Željka Grđan, dr.med. 

2.  Zoran Antončić, dr.med. 

3.  Krunoslav Košćak, dr.med. 

 

Redoslijed zamjene pojedinog člana određuje voditelj Odjela/zamjenik voditelja Odjela. 

II. 

Imenovano Povjerenstvo utvrditi će prijedlog za izbor specijalizanata iz točke I. ove Odluke, sukladno 

odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, 154/08.). 

III. 

Povjerenstvo dostavlja ravnateljici prijedlog kandidata za prijam na specijalizaciju na temelju 

provedenog bodovanja i razgovora s Povjerenstvom sukladno stavku 3. Članka 6. Pravilnika o mjerilima za 

prijam specijalizanata („Narodne novine“ 154/08.). 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

   Zoran Šantek, dipl.ing. 

 

 



OPĆA BOLNICA VARAŽDIN 

Upravno vijeće 

Broj: 02/1-882/8/5/7-2016. 

Varaždin, 21. rujna 2016. 

 

Upravno vijeće Opće bolnice Varaždin na temelju članka 13. Statuta Opće bolnice Varaždin i članka 

4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, 154/08.), a u skladu s odobrenim 

Planom specijalizacija za 2016.godinu, na sjednici održanoj 21. rujna 2016. donosi 

 

ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata za prijam na specijalizaciju 

I. 

Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga kandidata za prijam na specijalizaciju iz 

pulmologije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu: 

1. Andrija Golub, dr. med. 

2. Tihomir Pintarec, dr. med. 

3. Vlatko Pavlić, dr. med. 

4. Jasna Ružić-Wagnes, dr. med. 

5. Sanja Zember, dr.med., ravnateljica ili član ovlašten od ravnateljice 

 

Voditelja Odjela u slučaju spriječenosti zamjenjuje zamjenik voditelja Odjela. 

Za zamjenike tri člana šireg stručnog kolegija imenuju se: 

1. Dražen Strelec, dr. med. 

2. Zoran Antončić, dr. med. 

3. Vilim Kolarić, dr. med. 

 

Redoslijed zamjene pojedinog člana određuje voditelj Odjela/zamjenik voditelja Odjela. 

II. 

Imenovano Povjerenstvo utvrditi će prijedlog za izbor specijalizanata iz točke I. ove Odluke, sukladno 

odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, 154/08.). 

III. 

Povjerenstvo dostavlja ravnateljici prijedlog kandidata za prijam na specijalizaciju na temelju 

provedenog bodovanja i razgovora s Povjerenstvom sukladno stavku 3. Članka 6. Pravilnika o mjerilima za 

prijam specijalizanata („Narodne novine“ 154/08.). 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

   Zoran Šantek, dipl.ing. 

 

 



OPĆA BOLNICA VARAŽDIN 

Upravno vijeće 

Broj: 02/1-882/8/5/8-2016. 

Varaždin, 21. rujna 2016. 

 

Upravno vijeće Opće bolnice Varaždin na temelju članka 13. Statuta Opće bolnice Varaždin i članka 

4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, 154/08.), a u skladu s odobrenim 

Planom specijalizacija za 2016.godinu, na sjednici održanoj 21. rujna 2016. donosi 

 

ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata za prijam na specijalizaciju 

I. 

Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga kandidata za prijam na specijalizaciju iz opće 

interne medicine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu: 

1. Zoran Antončić, dr.med.  

2. Željka Grđan, dr.med. 

3. Tihomir Pintarec, dr.med. 

4. VladimirVukšić , dr.med. 

5. Sanja Zember, dr.med., ravnateljica ili član ovlašten od ravnateljice 

 

Voditelja Odjela u slučaju spriječenosti zamjenjuje zamjenik voditelja Odjela. 

Za zamjenike tri člana šireg stručnog kolegija imenuju se: 

1. Krunoslav Košćak., dr.med. 

2. Željko Vojnović, dr.med. 

3. Renata Kelemenić Dražin, dr. med. 

 

Redoslijed zamjene pojedinog člana određuje voditelj Odjela/zamjenik voditelja Odjela. 

II. 

Imenovano Povjerenstvo utvrditi će prijedlog za izbor specijalizanata iz točke I. ove Odluke, sukladno 

odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, 154/08.). 

III. 

Povjerenstvo dostavlja ravnateljici prijedlog kandidata za prijam na specijalizaciju na temelju 

provedenog bodovanja i razgovora s Povjerenstvom sukladno stavku 3. Članka 6. Pravilnika o mjerilima za 

prijam specijalizanata („Narodne novine“ 154/08.). 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

   Zoran Šantek, dipl.ing. 

 

 



OPĆA BOLNICA VARAŽDIN 

Upravno vijeće 

Broj: 02/1-882/8/5/9-2016. 

Varaždin, 21. rujna 2016. 

 

Upravno vijeće Opće bolnice Varaždin na temelju članka 13. Statuta Opće bolnice Varaždin i članka 

4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, 154/08.), a u skladu s odobrenim 

Planom specijalizacija za 2016.godinu, na sjednici održanoj 21. rujna 2016. donosi 

 

ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata za prijam na specijalizaciju 

I. 

Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga kandidata za prijam na specijalizaciju iz hitne 

medicine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu: 

1. Anđelko Koprek, dr.med. 

2. Prim.dr.sc. Ranko Stare, dr.med. 

3. Renata Krobot, dr.med. 

4. Zoran Antončić, dr.med. 

5. Sanja Zember, dr.med., ravnateljica ili član ovlašten od ravnateljice 

 

Voditelj Odjela u slučaju spriječenosti zamjenjuje zamjenik voditelja Odjela. 

Za zamjenike tri člana šireg stručnog kolegija imenuju se: 

1. Denis Grgurović, dr.med.          

2. Zdravko Zgrebec, dr.med.           

3. Domagoj Mlinarić, dr.med.      

 

Redoslijed zamjene pojedinog člana određuje voditelj Odjela/zamjenik voditelja Odjela. 

II. 

Imenovano Povjerenstvo utvrditi će prijedlog za izbor specijalizanata iz točke I. ove Odluke, sukladno 

odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, 154/08.). 

III. 

Povjerenstvo dostavlja ravnateljici prijedlog kandidata za prijam na specijalizaciju na temelju 

provedenog bodovanja i razgovora s Povjerenstvom sukladno stavku 3. Članka 6. Pravilnika o mjerilima za 

prijam specijalizanata („Narodne novine“ 154/08.). 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

   Zoran Šantek, dipl.ing. 

 

 



OPĆA BOLNICA VARAŽDIN 

Upravno vijeće 

Broj: 02/1-882/8/5/10-2016. 

Varaždin, 21. rujna 2016. 

 

Upravno vijeće Opće bolnice Varaždin na temelju članka 13. Statuta Opće bolnice Varaždin i članka 

4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, 154/08.), a u skladu s odobrenim 

Planom specijalizacija za 2016.godinu, na sjednici održanoj 21. rujna 2016. donosi 

 

ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata za prijam na specijalizaciju 

I. 

Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga kandidata za prijam na specijalizaciju iz 

infektologije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu: 

1. Mari Rončević Filipović, dr.med., voditelj Odjela za infektologiju 

2. Nikolina Bušić, dr.med., zamjenica voditelja Odjela 

3. Elizabeta Dvorski, dr.med. 

4. Željka Grđan, dr.med. 

5. Sanja Zember, dr.med., ravnateljica ili član ovlašten od ravnateljice 

 

Voditelj Odjela u slučaju spriječenosti zamjenjuje zamjenik voditelja Odjela. 

Za zamjenike tri člana šireg stručnog kolegija imenuju se: 

1. Renata Kelemenić Dražin, dr.med.  

2. Vesna Šimegi Đekić, dr.med. 

3. Izidora Osonjački, dr.med  

 

Redoslijed zamjene pojedinog člana određuje voditelj Odjela/zamjenik voditelja Odjela. 

II. 

Imenovano Povjerenstvo utvrditi će prijedlog za izbor specijalizanata iz točke I. ove Odluke, sukladno 

odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, 154/08.). 

III. 

Povjerenstvo dostavlja ravnateljici prijedlog kandidata za prijam na specijalizaciju na temelju 

provedenog bodovanja i razgovora s Povjerenstvom sukladno stavku 3. Članka 6. Pravilnika o mjerilima za 

prijam specijalizanata („Narodne novine“ 154/08.). 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

   Zoran Šantek, dipl.ing. 

 

 



OPĆA BOLNICA VARAŽDIN 

Upravno vijeće 

Broj: 02/1-882/8/5/11-2016. 

Varaždin, 21. rujna 2016. 

 

Upravno vijeće Opće bolnice Varaždin na temelju članka 13. Statuta Opće bolnice Varaždin i članka 

4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, 154/08.), a u skladu s odobrenim 

Planom specijalizacija za 2016.godinu, na sjednici održanoj 21. rujna 2016. donosi 

 

ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata za prijam na specijalizaciju 

I. 

Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga kandidata za prijam na specijalizaciju iz 

transfuzijske medicine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu: 

1. Gordana Jaklin, dr.med., voditelj Odjela za transfuzijsku medicinu 

2. Maja Dondur, dr.med., zamjenik voditelja Odjela 

3. Jadranka Križaj, dr.med. 

4. Gordana Križaj, dr.med.. 

5. Sanja Zember, dr.med., ravnateljica ili član ovlašten od ravnateljice 

 

Voditelj Odjela u slučaju spriječenosti zamjenjuje zamjenik voditelja Odjela. 

Za zamjenike tri člana šireg stručnog kolegija imenuju se: 

1. Renata Babok Flegarić, dr.med.          

2. Renata Kelemenić Dražin, dr.med.  

3. Željko Vojnović, dr.med  

 

Redoslijed zamjene pojedinog člana određuje voditelj Odjela/zamjenik voditelja Odjela. 

II. 

Imenovano Povjerenstvo utvrditi će prijedlog za izbor specijalizanata iz točke I. ove Odluke, sukladno 

odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, 154/08.). 

III. 

Povjerenstvo dostavlja ravnateljici prijedlog kandidata za prijam na specijalizaciju na temelju 

provedenog bodovanja i razgovora s Povjerenstvom sukladno stavku 3. Članka 6. Pravilnika o mjerilima za 

prijam specijalizanata („Narodne novine“ 154/08.). 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

   Zoran Šantek, dipl.ing. 

 

 



OPĆA BOLNICA VARAŽDIN 

Upravno vijeće 

Broj: 02/1-882/8/5/12-2016. 

Varaždin, 21. rujna 2016. 

 

Upravno vijeće Opće bolnice Varaždin na temelju članka 13. Statuta Opće bolnice Varaždin i članka 

4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, 154/08.), a u skladu s odobrenim 

Planom specijalizacija za 2016.godinu, na sjednici održanoj 21. rujna 2016. donosi 

 

ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata za prijam na specijalizaciju 

I. 

Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga kandidata za prijam na specijalizaciju iz 

patologije i citologije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu: 

1. Andrina Kopjar, dr.med., voditelj Odjela za patologiju, citologiju i sudsku medicinu 

2. mr.sc. Ladislava Veselić, dr.med., zamjenik voditelja Odjela 

3. dr.sc.Biserka Pigac, dr.med.  

4. Sandra Radiković, dr.med. 

5. Sanja Zember, dr.med., ravnateljica ili član ovlašten od ravnateljice 

 

Voditelj Odjela u slučaju spriječenosti zamjenjuje zamjenik voditelja Odjela. 

Za zamjenike tri člana šireg stručnog kolegija imenuju se: 

1. Vesna Šimegi Đekić, dr.med.          

2. Milan Jaklin, dr.med. 

3. Zoran Antončić, dr.med  

 

Redoslijed zamjene pojedinog člana određuje voditelj Odjela/zamjenik voditelja Odjela. 

II. 

Imenovano Povjerenstvo utvrditi će prijedlog za izbor specijalizanata iz točke I. ove Odluke, sukladno 

odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, 154/08.). 

III. 

Povjerenstvo dostavlja ravnateljici prijedlog kandidata za prijam na specijalizaciju na temelju 

provedenog bodovanja i razgovora s Povjerenstvom sukladno stavku 3. Članka 6. Pravilnika o mjerilima za 

prijam specijalizanata („Narodne novine“ 154/08.). 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

   Zoran Šantek, dipl.ing. 

 

 



OPĆA BOLNICA VARAŽDIN 

Upravno vijeće 

Broj: 02/1-882/8/5/13-2016. 

Varaždin, 21. rujna 2016. 

 

Upravno vijeće Opće bolnice Varaždin na temelju članka 13. Statuta Opće bolnice Varaždin i članka 

4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, 154/08.), a u skladu s odobrenim 

Planom specijalizacija za 2016.godinu, na sjednici održanoj 21. rujna 2016. donosi 

 

ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata za prijam na specijalizaciju 

I. 

Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga kandidata za prijam na specijalizaciju iz 

pedijatrije   (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu: 

1. Nataša Mesarić Antončić, dr. med.  

2. Biserka Horvat, dr. med. 

3. Gordana Milihram, dr. med. 

4. Petra Detoni, dr. med. 

5. Sanja Zember, dr.med., ravnateljica ili član ovlašten od ravnateljice 

 

Voditelja Odjela u slučaju spriječenosti zamjenjuje zamjenik voditelja Odjela. 

Za zamjenike tri člana šireg stručnog kolegija imenuju se: 

1. Branka Maretić, dr. med. 

2. Dragan Milenković, dr. med. 

3. Goran Krnjak, dr. med. 

 

Redoslijed zamjene pojedinog člana određuje voditelj Odjela/zamjenik voditelja Odjela. 

II. 

Imenovano Povjerenstvo utvrditi će prijedlog za izbor specijalizanata iz točke I. ove Odluke, sukladno 

odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, 154/08.). 

III. 

Povjerenstvo dostavlja ravnateljici prijedlog kandidata za prijam na specijalizaciju na temelju 

provedenog bodovanja i razgovora s Povjerenstvom sukladno stavku 3. Članka 6. Pravilnika o mjerilima za 

prijam specijalizanata („Narodne novine“ 154/08.). 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

Zoran Šantek, dipl.ing. 

 

 


