REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
DOM ZDRAVLJA NOVALJA
Klasa: 112-01/16-01/03
Urbroj: 2125/72-03-16-13
U Novalji, 10. ožujka 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 Odluke o zapošljavanju radnika prvostupnika
fizioterapije na rad na određeno vrijeme (Klasa: 112-01/16-01/03, Urbroj: 2125/72-03-16-1
od 16. veljače 2016. godine), 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: fizioterapeut u odjelu fizikalne medicine i rehabilitacije, na rad na određeno
vrijeme u radnom vremenu od 40 sati tjedno izabrana je Ana Ricov iz Novalje, Poljski put 27.
II.
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 54. sjednici održanoj 16. veljače 2016. godine,
donijelo je Odluku o zapošljavanju radnika na rad na određeno vrijeme zbog potrebe
ugovaranja s HZZO provođenja djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije u 2016. godini.
Po dobivenoj suglasnosti Ministarstva zdravlja, natječaj je objavljen 26. veljače 2016. godine
i bio je otvoren do 04. ožujka 2016. godine. Na natječaj se u navedenom roku prijavilo
ukupno 7 kandidata i to redom zaprimanja ponuda te s priloženom dokumentacijom kako je
navedeno u tablici:
Pregledom dostavljene dokumentacije ustanovljeno je da su tri kandidatkinje, Ana Ricov,
Vlatka Maričić i Marija Zupković dostavile svu traženu dokumentaciju: životopis,
domovnicu, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, odobrenje za samostalan rad, potvrdu o radnom
stažu, liječničko uvjerenje i potvrdu o nekažnjavanju.
Dana 08. ožujka 2016. godine kandidatkinje koje su dostavile svu dokumentaciju telefonski
su obaviještene da će dana 9. ožujka 2016. godine u 13.00 sati u Domu zdravlja Novalja biti
obavljen razgovor. Na razgovor su se odazvale kandidatkinje Ana Ricov i Vlatka Maričić, dok
se Marija Zupković zbog drugih obveza ispričala te je s njom razgovor obavljen telefonski.
Po obavljenom razgovoru, na radno mjesto fizioterapeut u odjelu fizikalne medicine i
rehabilitacije, na rad na određeno vrijeme u radnom vremenu od 40 sati tjedno izabrana je
Ana Ricov.

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. Svim kandidatima
2. Pismohrana

