
REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
DOM ZDRAVLJA NOVALJA
Upravno vijeće
Klasa: 112-01/17-01/03
Urbroj: 2125/72-03-17-1
U Novalji, 31. siječnja 2017.

Temeljem  članka  58.  stavka  1.   Zakona  o  zdravstvenoj  zaštiti  (»Narodne  novine«  broj
150/08.,  71/10., 139/10.,  22/11.,  84/11., 12/12.,  35/12. – odluka Ustavnog suda broj: U-I-
4633/2010, 70/12., 82/13., 159/13., 22/14. – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:
U-I-2665/2009  i  154/14),  točke  II.  Odluke  o  zabrani  novog  zapošljavanja  službenika  i
namještenika u javnim službama („Narodne novine“, br. 70/16)   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 73. sjednici održanoj  31. siječnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o preraspodjeli radnika 

na rad na neodređeno vrijeme 

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se preraspodjela jednog radnika – Sanje Prtorić, dr.med. na rad na
neodređeno  vrijeme  u  odjelu  obiteljske  medicine  u  Domu  zdravlja  Novalja  za  potrebe
provođenja djelatnosti obiteljske medicine Doma zdravlja Novalja za rad u punom radnom
vremenu.

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

Obrazloženje:

Ministarstvo zdravstva donijelo je Rješenje (Klasa: UP/I-543-05/99-03/1478, Urbroj: 534-03-
1-2/1-16-12 od 7. studenog 2016) kojim je utvrđeno da 17. veljače 2017. godine prestaje
pravo obavljanja privatne prakse na temelju koncesije Margareti Palčić, dr. med. spec. školske
medicine na adresi Špital 1, 53291 Novalja.
Upravno vijeće Doma zdravlja Novalja na svojoj 71. sjednici održanoj 27. prosinca 2016.
godine donijelo je Odluku o preuzimanju ordinacije obiteljske medicine (Klasa: 510-03/16-
01/65,  Urbroj:  2125/72-03-16-2  od  27.  prosinca  2016.  godine),  a  župan  Ličko-senjske
županije  Suglasnost  za  povratak  ordinacije  obiteljske  medicine  u  sastav  Doma  zdravlja
Novalja  (Klasa:UP/I-500-09/16-01/02,  Urbroj:  2125/1-02-16-02  od  29.  prosinca  2016.
godine).
U Domu zdravlja  Novalja  zaposlena  je  Sanja  Prtorić,  dr.med.  na  neodređeno  vrijeme  na
radnom  mjestu  doktor  medicine  specijalizant  obiteljske  medicine  i  zamjenica  ravnatelja.
Specijalizacija ističe 17. siječnja 2017. godine pa će preraspodjelom biti postavljena na radno
mjesto nositelj tima u ordinaciji obiteljske medicine.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Aleksij Škunca, prof. 


