
REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
DOM ZDRAVLJA NOVALJA
Klasa: 112-01/17-01/06
Urbroj: 2125/72-01-17-5
Novalja, 28. travnja 2017. 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, 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) i Odluke o zapošljavanju radnika na određeno vrijeme radi zamjene
zbog odsutnosti postojećeg zaposlenika (Klasa: 112-01/17-01/06, Urbroj: 2125/72-03-17-1 od
29.  ožujka  2017.),  po  provedenom  ponovljenom  natječaju  za  prijem  radnika  na  rad  na
određeno vrijeme, donosim

ODLUKU
o izboru kandidata

za rad na određeno vrijeme radi zamjene 
zbog odsutnosti postojećeg zaposlenika

I.
Na radno mjesto: Medicinska sestra/medicinski tehničar u odjelu sanitetskog prijevoza Doma 
zdravlja Novalja na određeno vrijeme na rok do povratka odsutnog zaposlenika s bolovanja u 
radnom vremenu od 40 sati tjedno izabrana je Mateja Đurašević, Zrinska 55, 32245 Nijemci, 
OIB: 48687201382.

II.
Na  temelju  ove  Odluke  Dom zdravlja  Novalja  zastupan  po  ravnatelju  Draženu  Peraniću
sklopit će s Matejom Đurašević 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  77.  sjednici  održanoj   29.  ožujka  2017.  godine,
donijelo je Odluku o zapošljavanju radnika na određeno vrijeme radi zamjene zbog odsutnosti
postojećeg zaposlenika. Natječaj je objavljen 29. ožujka 2017. i bio je otvoren do  6. travnja
2017. godine. Na natječaj se u navedenom roku nitko nije prijavio, te je 10. travnja 2017.
objavljen ponovljeni natječaj koji je bio otvoren do 24. travnja 2017. godine. 
Na  ponovljeni  natječaj  prijavila  se  Mateja  Đurašević  iz  Nijemaca,  Zrinska  55,  OIB:
48687201382.



Pregledom  dostavljene  dokumentacije  ustanovljeno  je  da  kandidatkinja  pravovremeno
dostavila svu traženu dokumentaciju pa je, sukladno tome, odlučeno kao u dispozitivu ove
Odluke.

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. Mateja Đurašević, Zrinska 55, 32245 Nijemci 
2. Pismohrana


