
REPUBLIKA HRVATSKA 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

DOM ZDRAVLJA NOVALJA 

Upravno vijeće 

KLASA: 510-03/18-03/08 

URBROJ: 2125/72-03-18-1 

U Novalji, 6. ožujka 2018. godine 

 

Na temelju članka 40., i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“,  br. 76/93., 29/97., 

47/99. i 35/08.), članka 59. Zakona o zdravstvenoj zaštititi („Narodne novine“, br. 150/08., 

71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 

70/12., 82/13., 22/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 154/14., 70/16. i 131/17.) 

i članka 21. i 23. Statuta Doma zdravlja Novalja, Upravno vijeće Doma zdravlja Novalja na 

91. sjednici održanoj  6. ožujka 2018. godine, donijelo je 

 

 

ODLUKU 
o raspisivanju Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja 

Doma zdravlja Novalja 
 

I. 

 

Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Novalja. 

 

II. 

 

U natječaju se objavljuju sljedeći podaci:  

– uvjeti utvrđeni člankom 25. Statuta Doma zdravlja Novalja 

– vrijeme imenovanja propisano zakonom, 

– rok za podnošenje prijave u trajanju od 8 dana od dana objave natječaja,  

– rok za obavještavanje podnositelja prijave o izboru i imenovanju, najkasnije 30 dana 

od dana isteka roka za podnošenje prijava. 

 

III. 

 

Mandat ravnatelja traje 4 (četiri) godine, a po isteku mandata ista osoba može biti ponovno 

imenovana za ravnatelja na temelju natječaja. 

 

IV. 

 

Tekst natječaja, sastavni je dio ove Odluke. 

 

V. 

 

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i Internet stranicama Doma zdravlja Novalja, 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te u Narodnim novinama. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća: 

 Aleksij Škunca, prof.  

 

 

 



DOM ZDRAVLJA NOVALJA na temelju Odluke Upravnog vijeća od 6. ožujka 2018. godine, 

raspisuje 

 

NATJEČAJ 

za izbor i imenovanje ravnatelja 

Doma zdravlja Novalja 

 

I. Za ravnatelja/ravnateljicu Doma zdravlja može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete: 

1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij,  

2. najmanje 5 ( pet) godina radnog iskustva u struci, 

3. da ne postoji sukob interesa, odnosno da kandidat nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu 

zdravstvenu ustanovu, 

4. da kandidat nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica, 

odnosno financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima 

Dom zdravlja ima poslovni odnos, 

5. da on, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u 

odlukama tijela Doma zdravlja, 

6. da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji 

potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije 

donesena presuda, 

7. da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna odluka 

disciplinskih tijela nadležnih Komora (ako je kandidat zdravstvenog usmjerenja), 

8. da Dom zdravlja protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa 

 

II. Kandidati/kandidatkinje su obvezni, uz pismenu prijavu, priložiti slijedeću dokumentaciju : 

– životopis, domovnicu (u preslici), dokaz o stečenoj stručnoj spremi u izvorniku ili ovjerenu 

presliku, dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj 

evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u izvorniku, ne stariji od dana objave 

ovog natječaja), dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrde dosadašnjih poslodavaca ili 

preslike ugovora o radu), ovjerena izjava o nepostojanju sukoba interesa iz točke I.,  

podtočke 3., 4. i 5., uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno 

rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o 

izdavanju kaznenog nalog te da nije donesena presuda (u izvorniku, ne starije od 6 mjeseci), 

uvjerenje nadležne Komore da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije 

donesena konačna odluka disciplinskih tijela Komore (ako je kandidat zdravstvenog 

usmjerenja) i uvjerenje poslodavca da se protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede 

obveza iz radnog odnosa. 

Kandidat za ravnatelja mora uz prijavu na natječaj dostaviti pisani Program rada Doma 

zdravlja za mandatno razdoblje. 

 

III. Mandat ravnatelja traje 4 (četiri) godine, a po isteku mandata ista osoba može biti ponovno 

imenovana za ravnatelja na temelju natječaja. 

 

IV. Pismene prijave podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, poštom 

na adresu : DOM ZDRAVLJA NOVALJA, Špital 1, 53291 Novalja, s naznakom „Natječaj za 

izbor ravnatelja - ne otvarati“, ili se mogu predati osobno u pisarnicu Doma zdravlja. 

       Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

 

V. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku 30 dana od dana isteka roka 

za podnošenje prijava. 

 

 DOM ZDRAVLJA NOVALJA 

 


