
REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
DOM ZDRAVLJA NOVALJA
Klasa: 112-01/16-01/05
Urbroj: 2125/72-03-16-13
U Novalji, 15. lipnja 2016. godine

Na  temelju  članka  29. Statuta  Doma  zdravlja  Novalja  (Klasa:  510-03/14-03/11,  Urbroj:
2125/72-03-14-1 od 11. lipnja 2014. godine i Klasa: 510-03/14-03/11, Urbroj: 2125/72-03-15-
7 od 29. prosinca 2015. godine) i Odluke o zapošljavanju radnika na određeno vrijeme zbog
povećanog  obima  posla  (Klasa:  112-01/16-01/07,  Urbroj:  2125/72-03-16-1  od  20.  travnja
2016.), po provedenom natječaju za prijem radnika na rad na određeno vrijeme, donosim

ODLUKU
o izboru kandidata

za rad na određeno vrijeme

I.
Na radno mjesto:  medicinska sestra /medicinski tehničar u turističkoj ambulanti  na rad na
određeno  vrijeme  u  radnom  vremenu  od  40  sati  tjedno  izabran  je  Vladislav  Lugina,
medicinski tehničar opće njege iz Rijeke, Mihanovićeva 38, OIB: 59075851612.

II.
Na  temelju  ove  Odluke  Dom zdravlja  Novalja  zastupan  po  ravnatelju  Draženu  Peraniću
sklopit će s Vladislavom Luginom ugovor o radu na određeno vrijeme.

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

O b r a z l o ž e n j e:

Upravno vijeće Doma zdravlja Novalja na 57. sjednici održanoj  20. travnja 2016. godine,
donijelo  je  Odluku  o  zapošljavanju  radnika  na  određeno  vrijeme  zbog  povećanog  obima
posla. Po dobivenoj suglasnosti Ministarstva zdravlja, natječaj je objavljen 24. svibnja 2016.
godine i bio je otvoren do 31. svibnja 2016. godine. Na natječaj se u navedenom roku prijavio
samo 1 kandidat pa je natječaj ponovljen 3. lipnja 2016. U roku za podnošenje ponuda, do 10.
lipnja,  prijavio se 1 kandidat,  Vladislav Lugina medicinski  tehničar  opće njege iz  Rijeke,
Mihanovićeva 38, OIB: 59075851612. Pregledom dostavljene dokumentacije ustanovljeno je
da je kandidat dostavio svu traženu dokumentaciju.
Dana  15.  lipnja  2016.  godine  s  kandidatkinjom  je  obavljen  razgovor.  Po  obavljenom
razgovoru, na radno mjesto medicinska sestra/medicinski tehničar u turističkoj ambulanti, na
rad na određeno vrijeme u radnom vremenu od 40 sati tjedno izabran je Vladislav Lugina.



Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Upravnom vijeću Doma zdravlja Novalja na adresu:
Dom zdravlja Novalja, Upravno vijeće, Špital 1, 53291 Novalja u roku od osam dana od dana
dostave ove Odluke.

Ravnatelj:
Dražen Peranić, dipl.ing

Dostaviti: 1. Vladislav Lugina, Mihanovićeva 38, 51000 Rijeka,
     2. Pismohrana


