
REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
DOM ZDRAVLJA NOVALJA
Klasa: 510-03/16-13/03
Urbroj: 2125/72-01-16-1
Novalja, 10. ožujka 2016. godine

Na temelju 

lanka  64.  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 29. Statuta Doma zdravlja Novalja (Klasa: 510-03/14-03/11, Urbroj: 2125/72-03-14-1
od 11. lipnja 2014. godine), donosim

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova

Stručnog vijeća Doma zdravlja Novalja

I.

Razrješuju se dužnosti članovi Stručnog vijeća Doma zdravlja Novalja:

1. Margareta  Palčić,  dr.med,  (izabrana  većinom  glasova  koncesionara  Doma
zdravlja) – obiteljska (opća) medicina

2. Damir Badurina - sanitet

3. Lucija Baričević, bacc.nur, - patronažna zdravstvena zaštita

4. Smiljana Čemeljić Šuljić, dr.med.dent. - dentalna zdravstvena zaštita

5. Blanša Matulina, dipl.ing.med.biokemije - laboratorijske dijagnostike medicinsko
–biokemijskog laboratorija

6. Iva Palčić Šaravanja, dr.med.dent. – dentalna zdravstvena zaštita

7. Mariella Pehovac, dr.med. – obiteljska (opća) medicina

8. Snježana Pende, bacc.phisio, - fizikalna medicina i rehabilitacija

9. Sanja Prtorić, dr.med. – specijalizant Doma zdravlja

10. Svjetlana Ružić, med. sestra – zdravstvena njega

11. Nives Dabo, dr.med. - obiteljska (opća) medicina

12. Hrvoje Tičić,  dr.med. – zdravstvena zaštita žena

13. Marija Šćiran, bacc.nur, - član

14. Jasna Kustić,  dipl.oecc.  -  Odjel  računovodstvenih,  pravnih,  kadrovskih,  općih i
tehničkih poslova“

15. Maja Ješić, dr.med – Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije“

II.

U Stručno vijeće Doma zdravlja Novalja imenuju se članovi:

1. Margareta  Palčić,  dr.med,  (izabrana  većinom  glasova  koncesionara  Doma
zdravlja) – obiteljska (opća) medicina



2. Iva Palčić Šaravanja, dr.med.dent. – dentalna zdravstvena zaštita

3. Jasna Kustić,  dipl.oecc.  -  Odjel  računovodstvenih,  pravnih,  kadrovskih,  općih i
tehničkih poslova“

4. Sanja Prtorić, dr.med. – specijalizant Doma zdravlja

5. Lucija Baričević, bacc.nur, - patronažna zdravstvena zaštita

6. Snježana Pende, bacc.phisio, - fizikalna medicina i rehabilitacija

7. Svjetlana Ružić, med. sestra – zdravstvena njega 

8. Damir Badurina - sanitet

III.

Predsjednik  Stručnog  vijeća,  odnosno  predsjedavajući,  može  na  sjednicu  pozvati  i  druge
osobe ako ocijeni da je njihova nazočnost potrebna za raspravu pojedine točke dnevnog reda.

IV.

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

Obrazloženje:

Sukladno  odredbama  članka  64.  Zakona  o  zdravstvenoj  zaštiti,  Stručno  vijeće  imenuje
ravnatelj  i  čine  ga  najmanje  voditelji  ustrojstvenih  jedinica  ustanove.  U  stručno  vijeće
imenuju  se  zdravstveni  radnici  –  koncesionari  sa  sklopljenim  ugovorom  o  provođenju
zdravstvene zaštite s domom zdravlja, a najmanje jedan zdravstveni radnik – koncesionar sa
sklopljenim ugovorom o provođenju zdravstvene zaštite s domom zdravlja izabran većinom
glasova  koncesionara  toga  doma  zdravlja.  U  radu  stručnog  vijeća  mogu  sudjelovati  i
zdravstveni suradnici.

Predstavnici koncesionara za svog su predstavnika izabrali  Margaretu Palčić, dr.med. Ostali
imenovani članovi Stručnog vijeća voditelji su ustrojstvenih jedinica Doma zdravlja Novalja.

Sukladno  odredbi  članka  9.  stavka  4.  Poslovnika  o  radu  Stručnog  vijeća  Doma  zdravlja
Novalja  (Klasa:  510-03/12-12/03,  Urbroj:  2125/72-01-101/12  od  23.07.2012.  godine),
predsjednik  Stručnog  vijeća,  odnosno  predsjedavajući,  može  na  sjednicu  pozvati  i  druge
osobe ako ocijeni da je njihova nazočnost potrebna za raspravu pojedine točke dnevnog reda.

Ravnatelj: 
Dražen Peranić, dipl.ing.


