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

Temeljem točke II. stavka 1. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika
u javnim službama  („Narodne  novine“,  broj  114/14  i  32/15),  Naloga  ministra  zdravlja  o
obustavi zapošljavanja (Klasa: 100-01/16-02/03, Urbroj: 534—04-1-1/5-16-1 od 29. siječnja
2016. godine)  i članka 21. Statuta Doma zdravlja Novalja (Klasa: 510-03/14-03/11, Urbroj:
2125/72-03-14-1 od 11. lipnja 2014. godine), Upravno vijeće Doma zdravlja Novalja na 54.
sjednici održanoj  16. veljače 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o zapošljavanju radnika prvostupnika fizioterapije 

na rad na određeno vrijeme 

I.

Ovom  Odlukom  utvrđuje  se  potreba  za  zapošljavanjem  jednog  radnika  –  prvostupnika
fizioterapije na rad na određeno vrijeme u odjelu fizikalne medicine i rehabilitacije za potrebe
provođenja djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije u 2016. ugovorenu s HZZO-om. 

II.

Rok na koji  se zapošljava radnik iz  točke I.  ove Odluke je  do povratka Ozrena Jakišića,
prvostupnika fizioterapije na posao, odnosno najkasnije do 31. prosinca 2016. godine.

III.

Ova Odluka će se dostaviti na suglasnost ministru zdravlja. 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Dom zdravlja Novalja i prvostupnik fizioterapije Ozren Jakišić sklopili su dana 30. prosinca
2015. godine Ugovor o radu na određeno vrijeme (Klasa: 112-01/15-01/32, Urbroj: 2125/72-
01-15-04 od  30. prosinca 2015. godine) na rok od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.
Ozren Jakišić je dana 04. siječnja 2016. godine podnio zahtjev za suglasnost za odlazak na
dopust za njegu bolesnog djeteta te mu je istoga dana izdana tražena suglasnost (Klasa: 112-
01/15-01/32,  Urbroj:  2125/72-01-15-06 od  04.  siječnja  2016.  godine).  Dana 11.  siječnja
2016. godine Ozrenu Jakišiću je izdano rješenje kojim se priznaje pravo na dopust za njegu



djeteta s težim smetnjama u razvoju od 01. siječnja 2016. godine (Klasa: UP/I-502-06/16-
05/7, Urbroj: 338-14-35-16-02 od 11. siječnja 2016. godine). 

Obzirom  Dom  zdravlja  Novalja  nema  dovoljan  broj  zaposlenika  čija  bi  preraspodjela
omogućila nesmetano obavljanje djelatnosti, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Aleksij Škunca, prof. 


