REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Dom zdravlja Novalja
Klasa: 112-01/17-01/07
Urbroj: 2125/72-01-17-9
U Novalji, 21. lipnja 2017. godine
Temeljem članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne
novine“, br. 83/15.) članka 29. Statuta Doma zdravlja Novalja (Klasa: 510-03/1403/11, 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 Prijedloga kandidata za
prijam na specijalizaciju (Klasa: 112-01/17-01/07, Urbroj: 2125/72-01-17-7 od 12.
lipnja 2017. godine), donosim
ODLUKU
o izboru specijalizanta
I.
U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata, nakon
provedenog postupka, a na temelju natječaja od 11. svibnja 2017. godine (Klasa:
112-01/17-01/07, Urbroj: 2125/72-01-17-2 od 11. svibnja 2017. godine), za
specijalizaciju iz pedijatrije, za potrebe Doma zdravlja Novalja, izabrana je Marija
Badurina, dr.med.
II.
S imenovanom pristupnicom iz točke I. ove Odluke zasnovat će se radni odnos
na neodređeno vrijeme, sukladno odredbama Pravilnika o specijalističkom
usavršavanju doktora medicine („Narodne novine“, br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13,
139/14, 116/15, 62/16, 69/16. - Ispravak i 6/17.).
Imenovana pristupnica iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za prijem
specijalizanta sukladno stavku 1. ove točke, a sva prava iz rada i po osnovi rada
ostvarivat će u Domu zdravlja Novalja, sukladno zakonskim i podzakonskim
propisima, kolektivnom ugovoru i općim aktima Doma zdravlja Novalja.
III.
Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu
listu, kao i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno
u točki I. ove odluke, ukoliko je bilo drugih pristupnika.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a javno se objavljuje na oglasnoj
ploči i internetskoj stranici Doma zdravlja Novalja dana 21. lipnja 2017. godine.
O b r a z l o ž e n j e:
Povjerenstvo za izbor specijalizanata Doma zdravlja Novalja, (u daljnjem tekstu
Povjerenstvo), razmotrilo je molbe i podnesenu dokumentaciju kandidata za
specijalizaciju iz pedijatrije na objavljeni natječaj od 11. svibnja 2017. godine. Na
objavljeni natječaj pristigla je molba Marije Badurina, dr.med.

07. lipnja 2017. godine Povjerenstvo je provelo razgovor s pozvanom pristupnicom i
izvršilo bodovanje sukladno članku 3. i članku 5. Pravilnika o mjerilima za prijam
specijalizanata, te sukladno članku 7. Pravilnika dostavilo ravnatelju Doma zdravlja
Prijedlog kandidata za prijam na specijalizaciju (Klasa: 112-01/17-01/07, Urbroj:
2125/72-01-17-7 od 07. lipnja 2017. godine). Sukladno uvjetima iz članka III ove
Odluke, Povjerenstvo za izbor pristupnika predložilo je Mariju Badurina, dr.med. za
obavljanje poslova liječnika specijalizanta iz pedijatrije. Uvidom u spis pristupnice
Marije Badurina, dr.med., a uzimajući u obzir broj ostvarenih bodova i razgovor
obavljen s pristupnicom, utvrđeno je kako imenovana u cijelosti ispunjava uvjete za
obavljanje poslova liječnika specijalizanta iz pedijatrije, u Domu zdravlja Novalja.
Slijedom iznesenog, odlučeno je kao u izreci.
POUKA O PRAVU NA ŽALBU: Sukladno članku 9. stavku 3. Pravilnika o mjerilima za
prijam specijalizanata, protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik
može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Doma zdravlja Novalja u roku 8 dana od
objave Odluke na oglasnoj ploči, odnosno internetskoj stranici Doma zdravlja
Novalja.
Ravnatelj:
Dražen Peranić, dipl.ing
Dostaviti:
1.
2.
3.
4.

Marija Badurina, dr.med, Samorašnji put 1, 53291 Novalja,
Ministarstvu zdravstva, nakon konačnosti Odluke
Odjel računovodstvenih, pravnih, kadrovskih, općih i tehničkih poslova,
Pismohrana

