
REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Dom zdravlja Novalja
Upravno vijeće
Klasa: 112-01/17-01/07
Urbroj: 2125/72-03-17-4
U Novalji, 29. svibnja 2017. godine

Temeljem članka 4.  stavka  2.   Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata  („Narodne
novine“,  br.  83/15.)  i  članka 21.  Statuta  Doma zdravlja  Novalja  (Klasa:  510-03/14-03/11,
Urbroj:  2125/72-03-14-1  od  11.  lipnja  2014.  godine,  Klasa:  510-03/14-03/11,  Urbroj:
2125/72-03-15-7 od 29. prosinca 2015. godine i Klasa: 510-03/14-03/11, Urbroj: 2125/72-03-
16-11 od 31. svibnja 2016. godine),  Upravno vijeće Doma zdravlja Novalja na 80. sjednici
održanoj  29. svibnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za izbor specijalizanata

Članak 1.
U Povjerenstvo za izbor specijalizanata Doma zdravlja Novalja imenuju se:

1. Sanja Prtorić, dr.med,
2. Nives Dabo, dr.med.
3. Mariella Pehovac, dr.med.
4. mr.sc. Mirjana Fumić, dr.med.dent
5. Dražen Peranić, ravnatelj Doma zdravlja Novalja

Članak 2.
Povjerenstvo  iz  članka  1.  ove  Odluke  je  obvezno  obaviti  razgovor  sa  svim  prijavljenim
pristupnicima u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj.

Članak 3.
Povjerenstvo obavlja razgovor s pristupnicima u svrhu stjecanja uvida u opća znanja, znanja
specifična za specijalizaciju, motiviranost pristupnika, kvalitetu socijalnog kontakta, verbalne
i  neverbalne  sposobnosti  i  opći  dojam.  Povjerenstvo  može  vlastitom  odlukom  ocijeniti
pristupnike i u drugim kategorijama prilagođenim potrebama i naravi specijalizacije za koju
se provodi natječaj.

Članak 4.
Povjerenstvo  će  dostaviti  ravnatelju  prijedlog  kandidata  za  prijam  na  specijalizaciju  na
temelju provedenog bodovanja i razgovora s Povjerenstvom u roku od 15 dana od obavljenih
razgovora s pristupnicima.

Članak 4.
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  donošenja,  a  objavit  će  se  na  oglasnoj  ploči  Doma
zdravlja.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Aleksij Škunca, prof.
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