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Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 

2014. – 2020.“ 

Da je nedostatak liječnika, doktora medicine, a posebno liječnika specijalista već 

godinama jedan od važnih nacionalnih problema, opće je poznat podatak. Dug je i nimalo lagan 

put od upisa prve godine studija medicine do dobivanja liječničke licence, a nije baš lako niti 

upisati Medicinski fakultet. Drugi problem je specijalizacija, koja je također zahtjevan i 

dugotrajan proces, a obzirom na potražnju, broj specijalista u pravilu ne odgovara potražnji za 

njima. I na koncu, velik broj liječnika, pogotovo mladih, kojima se ukaže dobra prilika, odlaze 

raditi u inozemstvo.  

Dom zdravlja Požeško-slavonske županije odlučio je, sukladno odobrenju 

Ministarstva zdravstva, prijaviti se na natječaj za „Specijalističko usavršavanje doktora 

medicine“ te na specijalizaciju primio jednog liječnika koji će se financirati iz EU fondova. 

Ukupna vrijednost projekta je 1.074.188,55 kn te se u cijelosti odnosi na bespovratna sredstva, 

odnosno sredstva iz Europskog socijalnog fonda. Trajanje projekta je 54 mjeseca, od od 12. 

prosinca 2017. do 12. lipnja 2022. godine. Cilj projekta je poboljšanje pristupa uslugama 

zdravstvene zaštite i visokokvalitetnim uslugama obiteljske medicine na području Požeško-

slavonske županije kroz financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine. Rezultat 

cijelog projekta je jedan visokoobrazovani specijalist obiteljske medicine na području Požeško-

slavonske županije.  

Svečano uručivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za uspješne prijavitelje 

u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Specijalističko usavršavanje doktora 

medicine“ održano je 3. listopada 2018. godine s početkom u 10:30 sati u Velikoj dvorani 

Ministarstva zdravstva. Predmetni se poziv na dostavu projektnih prijedloga „Specijalističko 

usavršavanje doktora medicine“ (referentna oznaka UP.02.2.1.02.) financira sredstvima 

Europskog socijalnog fonda u okviru Prioritetne osi 2, Investicijskog prioriteta 9.iv., 

Specifičnog cilja 9.iv.1. Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 

2014.-2020.  

Kontakt osoba za više informacija: 

Branka Soudek, dipl.oec., e-mail: branka.soudek@dz-pozega.hr 

Staviti ovaj link: www.strukturnifondovi.hr 

„Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Doma zdravlja Požeško-slavonske županije.“ 
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