
REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
DOM ZDRAVLJA NOVALJA
Klasa: 510-03/16-01/29
Urbroj: 2125/72-01-16-1
Novalja, 19. travnja 2016. godine

Na temelju 

lanka  67.  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) i
članka 40. Statuta Doma zdravlja Novalja (Klasa: 510-03/14-03/11, Urbroj: 2125/72-03-14-1
od 11. lipnja 2014. godine i Klasa: 510-03/14-03/11, Urbroj: 2125/72-03-15-7 od 29. prosinca
2015. godine), donosim

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova

Stručnog kolegija Doma zdravlja Novalja

I.

Razrješuju se dužnosti članovi Stručnog kolegija Doma zdravlja Novalja:

1. Dražen Peranić, dipl.ing. - ravnatelj Doma zdravlja, za predsjednika

2. Iva Palčić Šaravanja, dr.med.dent. - zamjenica ravnatelja, za člana

3. Margareta Palčić, dr.med, za člana za djelatnost opće/obiteljske medicine 

4. Hrvoje Tičić,  dr.med, za člana za djelatnost zdravstvene zaštite žena

5. Blanša  Matulina,  dipl.ing.med.biokemije,  za  člana  za  djelatnost  laboratorijske
dijagnostike  medicinsko –biokemijskog laboratorija

6. Snježana Pende, bacc.phisio, za člana za djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije

7. Svjetlana Ružić, med. sestra, za člana za djelatnost zdravstvene njege

8. Hrvatka Fabijanić, med. sestra za člana za djelatnost sanitetskog prijevoza

9. Lucija  Baričević,  bacc.nur.  –  pomoćnica  ravnatelja  za  sestrinstvo  –  glavna  sestra
Doma zdravlja Novalja, za člana

10.Jasna Kustić, dipl.oecc. – voditeljica odjela za financijske i računovodstvene  poslove,
za člana

II.

U Stručni kolegij Doma zdravlja Novalja imenuju se: 

1. Dražen Peranić, dipl.ing. - ravnatelj Doma zdravlja, za predsjednika
2. Sanja Prtorić, dr.med. - zamjenica ravnatelja, za člana
3. Lucija Baričević, univ. bacc. med. techn. - pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo-glavna
sestra, za člana
4. Jasna Kustić, dipl.oecc. – voditeljica referade za računovodstvene poslove, za člana



III.

Pored članova iz točke II. ovog Rješenja, za pojedine djelatnosti  Doma zdravlja imenuju se
članovi:

Za djelatnost opće/obiteljske medicine:
1. Margareta Palčić, dr.med, za člana
2. Nives Dabo, dr.med, za člana
3. Mariella Pehovac, dr.med, za člana

Za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite:
1. Iva Palčić Šaravanja, dr.med.dent, za člana
2. Smiljana Čemeljić Šuljić, dr.med.dent, za člana

Za djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije:
1. Snježana Pende, bacc.phisio, za člana

Za djelatnost sanitetskog prijevoza:
1. Damir Badurina, za člana
2. Marija Badurina, med. sestra, za člana

Za djelatnost zdravstvene njege:
1. Svjetlana Ružić, med. sestra, za člana

III.

Stručni kolegij razmatra na sjednicama pitanja iz područja stručnog rada iz djelatnosti Doma
zdravlja.

IV.

Ovo Rješenje  stupa  na snagu danom donošenja,  a  objavit  će  se  na oglasnoj  ploči  Doma
zdravlja.

Obrazloženje:

Sukladno odredbama članka 67. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Stručni kolegij jest tijelo koje
u  svakoj  djelatnosti  zdravstvene  ustanove  razmatra  pitanja  iz  područja  stručnog  rada  te
djelatnosti. Sastav i način rada Stručnog kolegija uređuje se Statutom zdravstvene ustanove.

Prema  odredbama  članka  40.  Statuta  Doma  zdravlja  Novalja,  Stručni  kolegij  imenuje
Ravnatelj,  a  sačinjavaju  ga  najmanje:  zamjenik  ravnatelja,  voditelj  djelatnosti,  voditelj
računovodstveno-administrativnih poslova i pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo-glavna sestra.

Ravnatelj: 
Dražen Peranić, dipl.ing.
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