
REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
DOM ZDRAVLJA NOVALJA
Upravno vijeće
Klasa: 112-01/16-01/27
Urbroj: 2125/72-03-16-1
U Novalji, 10. listopada 2016.

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 65. sjednici održanoj  10. listopada 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o zapošljavanju radnika 

na određeno vrijeme zbog upražnjenog radnog mjesta 

I.

Ovom  Odlukom utvrđuje  se  potreba  za  zapošljavanje  jednog  radnika  -  doktora  dentalne
medicine na određeno vrijeme za rad u odjelu dentalne medicine u Domu zdravlja Novalja na
rok  do  okončanja  postupka  u  predmetu  izvanrednog  otkaza  ugovora  o  radu  Ivi  Palčić
Šaravanja dr.med.dent.

II.

Ovlašćuje se ravnatelj Doma zdravlja Novalja da raspiše natječaj za prijem radnika na rad na
određeno vrijeme.

III.

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

Obrazloženje:

Ravnatelj  Doma zdravlja Novalja  donio je Odluku o otkazu ugovora o radu (Klasa:  112-
01/16-01/26,  Urbroj:  2125/72-01-16-1  od  04.  listopada  2016.  godine)  kojom  Ivi  Palčić
Šaravanja dr.med.dent. prestaje radni odnos danom uručenja spomenute Odluke. Kako joj je
Odluka uručena dana 06. listopada 2016. godine, radno mjesto je ostalo upražnjeno.
Sukladno točki II. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim
službama, zapošljavanje u javnim službama je moguće ako se redovito obavljanje poslova ne
može osigurati preraspodjelom između postojećih zaposlenika i ako su osigurana financijska
sredstva u slučaju zapošljavanja na određeno vrijeme radi zamjene, odnosno ako se radi o
radnim mjestima koja su upražnjena zbog odsutnosti postojećeg zaposlenika.



Obzirom da radnica na Odluku o otkazu ugovora o radu ima pravo žalbe te može podnijeti i
zahtjev za zaštitu povrijeđenog prava, zaposlit će se jedan doktor dentalne medicine na rok do
okončanja postupka ili druge odluke suda.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Aleksij Škunca, prof. 


