
REPUBLIKA HRVATSKA 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

DOM ZDRAVLJA NOVALJA 

Upravno vijeće 

KLASA: 510-03/21-03-11 

URBROJ : 2125/72-03-21-2 

U Novalji, 11. lipnja 2021. godine. 

 

Temeljem članka 84. stavka 1.  Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj NN 

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

službama („Narodne novine“, br. 70/16)  i članka 21. Statuta Doma zdravlja Novalja, 

Upravno vijeće Doma zdravlja Novalja na 145. sjednici održanoj 11.06.2021. godine, donijelo 

je 

 

 

ODLUKU 
o zapošljavanju radnika na određeno vrijeme  

radi zamjene zbog odsutnosti postojećeg zaposlenika 

 

 

I. 

 

Ovom Odlukom utvrđuje se potreba za zapošljavanjem jednog radnika – prvostupnik/ica 

fizijatrije u odjelu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Doma zdravlja Novalja na određeno 

vrijeme na rok do povratka djelatnice Ane Ricov, univ.bacc.physioth. 

 

II. 

 

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

Ministarstvu zdravstva RH za zapošljavanje jednog/jedne (1) prvostupnik/ica fizijatrije u 

odjelu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju na određeno vrijeme.  

 

III. 

 

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

za zapošljavanje jednog/jedne (1) prvostupnik/ica fizijatrije na određeno vrijeme u odjelu za 

fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. 

 

IV. 

 

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

Novalja. 

 

 

Obrazloženje: 

 

Djelatnica Ana Ricov, univ.bacc.physioth. od 05. srpnja 2021. koristit će bolovanje uslijed 

komplikacija u trudnoći.  

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 u slučaju zapošljavanja na određeno vrijeme radi zamjene, odnosno ako se radi o 

radnim mjestima koja su upražnjena zbog odsutnosti postojećeg zaposlenika. 

Temeljem Naputka ministra zdravstva (KLASA: 030-02/21-01/28; URBROJ: 534-07-1-1/8-

21-2) sve zdravstvene ustanove imaju obvezu ishoditi suglasnost ministra zdravstva prije 

svakog novog zapošljavanja. 

 

 

 Predsjednica Upravnog vijeća: 

 Mariella Pehovac, dr. med.  


