
REPUBLIKA HRVATSKA 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

DOM ZDRAVLJA NOVALJA 

Upravno vijeće 

KLASA: 510-03/20-03/05 

URBROJ: 2125/72-03-20-1 

U Novalji, 26. veljače 2020. godine. 

 

Na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, br. 

100/18.), točke II. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim 

službama („Narodne novine“, br. 70/16., 74/17. i 71/18.)  i članka 21. Statuta Doma zdravlja 

Novalja, Upravno vijeće Doma zdravlja Novalja na 127. sjednici održanoj  26. veljače 2020. 

godine donijelo je 

 

 

ODLUKU 
o zapošljavanju radnika/ice na neodređeno vrijeme  

radi popunjavanja tima u djelatnosti sanitetskog prijevoza 
 

I. 

 

Ovom Odlukom utvrđuje se potreba za zapošljavanje dva/dvije (2) radnika/ice - zdravstveni 

radnik/ica srednje stručne spreme s edukacijom za provođenje osnovnih postupaka održavanja 

života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora u odjelu sanitetskog prijevoza radi 

popunjavanja upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme. 

 

II. 

 

Zadužuje se ravnatelj Doma zdravlja Novalja da uputi Zahtjev za izdavanje suglasnosti prema 

Ministarstvu zdravstva RH za zapošljavanje dva/dvije (2) zdravstvena radnika/ice na 

neodređeno vrijeme.   

 

III. 

 

Po dobivanju suglasnosti Ministarstva zdravstva, ravnatelj Doma zdravlja raspisat će natječaj 

za zapošljavanje dva/dvije (2) radnika/ice – zdravstveni radnik/ica srednje stručne spreme s 

edukacijom za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog 

vanjskog defibrilatora u odjelu sanitetskog prijevoza na neodređeno vrijeme. 

 

IV. 

 

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

Novalja. 

 

Obrazloženje: 

 

Zbog osiguranja kontinuiteta i dostupnosti u pružanju usluga djelatnosti sanitetskog prijevoza 

i odredbi Pravilnika o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza 

(„Narodne novine“ br. 72/19.) potrebno je zaposliti dva/dvije (2) zdravstvena radnika/ice u 

odjelu sanitetskog prijevoza.  

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, odnosno kada se njihovo obavljanje ne može povjeriti vanjskim pružateljima usluga 

i to u slučaju ako se radi o zaposlenicima u sustavima zdravstva, zdravstvenog i mirovinskog 

osiguranja, socijalne skrbi, znanosti i obrazovanja te na poslovima vještačenja. 

Kako su navedeni uvjeti ispunjeni, riješeno je kao u dispozitivu. 

 

 

 Predsjednica Upravnog vijeća: 

 Mariella Pehovac, dr. med. 


