
REPUBLIKA HRVATSKA 

LIČKO-SENJSKA ŢUPANIJA 

DOM ZDRAVLJA NOVALJA 

Špital 1, Novalja 

Upravno vijeće  

KLASA: 510-03/21-03/16 

URBROJ: 2125/72-03-21-1 

U Novalji, 18. kolovoza 2021. godine 

 

Na temelju članka 103. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („N.N.“ br. 100/18, 125/19, 147/20) i članka 21. 

Statuta Doma zdravlja Novalja, Upravno vijeće Doma zdravlja Novalja na svojoj 148. sjednici održanoj 

dana 18. kolovoza 2021. godine donijelo je  slijedeću: 

 

 

O D L U K U 

o produljenju radnog odnosa nakon navršenih 65 godina ţivota i 15 godina staţa 

 

I 

Na temelju članka 112. stavka 4. Zakona o radu („NN“ broj: 93/14, 127/17 i 98/19) Ugovor o radu 

prestaje kada radnik navrši šezdeset pet godina života i petnaest godina mirovinskog staža osim ako se 

poslodavac i radnik drugačije ne dogovore. Radnici Luciji Baričević, radni odnos prestaje 9. rujna 2021. 

godine kada navršava 65 godina života, 45 godina, 10  mjeseci i 4  dana radnog staža. Međutim, 

radnica Lucija Baričević podnijela je Zahtjev Upravnom vijeću Doma zdravlja Novalja za produljenje 

radnog odnosa do kraja 2021. godine zbog potrebe zbrinjavanja pacijenata čiji su radovi u tijeku i 

osiguranja kontinuiteta i dostupnosti ovog vida zdravstvene zaštite. 

 

II 

Sukladno navedenom, Upravno vijeće Doma zdravlja Novalja je na prijedlog ravnatelja donijelo 

Odluku da se radnici Luciji Baričević udovolji Zahtjevu za produljenje radnog odnosa te da joj se produlji 

radni odnos do kraja 2021. godine. Na Zahtjev radnice zbog obima poslova i zbrinjavanja pacijenata čiji 

su radovi u tijeku opravdano postoji potreba za ostankom radnice na radnom mjestu.  

 

III 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na oglasnoj ploči Doma zdravlja 

Novalja.  

 

Obrazloţenje 

 

Radnica Lucija Baričević podnijela je Zahtjev Upravnom vijeću Doma zdravlja Novalja za produljenje 

radnog odnosa do kraja 2021. godine. Dana 9. rujna 2021. godine radnica Lucija Baričević, navršit će 

65. godina života te joj prema Zakonu o radu prestaje radni odnos, osim ako se poslodavac i radnik 

drugačije ne dogovore. Na Zahtjev radnice zbog zbrinjavanja pacijenta i obima poslova opravdano 

postoji potreba za ostankom radnice na radnom mjestu. Zbog toga je Upravno vijeće Doma zdravlja 

Novalja na svojoj 148. sjednici donijelo Odluku o produljenju radnog odnosa Luciji Baričević, 

višoj medicinskoj sestri, pomoćnici ravnatelja za sestrinstvo – glavnoj medicinskoj sestri Doma 

zdravlja Novalja na određeno vrijeme u djelatnosti patronažne službe. 

 

         Predsjednica Upravnog vijeća  

         Mariella Pehovac Trcol, dr.med.  

        


