
REPUBLIKA HRVATSKA 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

DOM ZDRAVLJA NOVALJA 

Upravno vijeće 

KLASA: 510-03/21-03/09 

URBROJ: 2125/72-03-21-1 

U Novalji, 13. ožujka 2021. godine. 

 

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

100/18.), članka 58. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2021. godinu 

(„Narodne novine“, br. 135/20.), točke II. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i 

namještenika u javnim službama („Narodne novine“, br. 70/16., 37/18., 71/18., 91/18. i 

33/20.), i članka 21. Statuta Doma zdravlja Novalja, Upravno vijeće Doma zdravlja Novalja 

na 143. sjednici održanoj  13. travnja 2021. godine donijelo je 

 

 

ODLUKU 
o zapošljavanju medicinske sestre/tehničara ili zdravstvenog radnika/ice na 

neodređeno vrijeme  
 

I. 

 

Ovom Odlukom utvrđuje se potreba za zapošljavanje jedne/jednog (1) medicinske 

sestre/tehničara ili zdravstvenog radnika/ice radi popunjavanja upražnjenog radnog mjesta na 

neodređeno vrijeme u sanitetskom prijevozu.  

 

II. 

 

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

Ministarstvu zdravstva RH za zapošljavanje jedne/jednog (1) medicinske sestre/tehničara ili 

zdravstvenog radnika/ice na neodređeno vrijeme u sanitetskom prijevozu.  

 

III. 

 

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

za zapošljavanje jedne/jednog (1) medicinske sestre/tehničara ili zdravstvenog radnika/ice na 

neodređeno vrijeme u sanitetskom prijevozu. 

 

IV. 

 

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

Novalja. 

 

Obrazloženje: 

 

Nakon Sporazumnog raskida Ugovora o radu s Jelenom Žafran, med. ses. koja je zaposlena u 

u odjelu sanitetskog prijevoza u Domu zdravlja Novalja, ostat će upražnjeno radno mjesto. 

Zbog nepopunjavanja upražnjenog radnog mjesta može doći do problema u ugovaranju 

djelatnosti s HZZO-om. Zbog kontinuiteta i dostupnosti pružanja usluga, potrebno je zaposliti 

jednu/jednog medicinske sestre/tehničara ili zdravstvenog radnika/ice na neodređeno vrijeme.  

 



Sukladno članku 58. Zakona o proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog 

proračuna, te javnim ustanovama kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom 

proračunu i iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zabranjuje se novo 

zapošljavanje. Novo zapošljavanje dopušteno je samo ako za to postoji opravdani i 

obrazloženi razlog, u kojem je slučaju za to potrebno dobiti prethodnu suglasnost ministra. 

Slijedom navedenog, riješeno je kao u dispozitivu. 

 

 

 Predsjednica Upravnog vijeća: 

 Mariella Pehovac Trcol, dr. med. 


