
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

DOM ZDRAVLJA NOVALJA 

Upravno vijeće 

KLASA: 510-07/22-03/01 

URBROJ: 2125-72-03-22-1 

U Novalji 7. veljaĉe 2022. godine. 

 

Na temelju ĉlanka 21. Statuta Doma zdravlja  Novalja i ĉlanka 5. Poslovnika o radu Upravnog 

vijeća Doma zdravlja Novalja, sazivam 155. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Novalja 

koja će se odrţati 11. veljaĉe 2022. godine (petak) s poĉetkom u 14:00 sati u uredu ravnatelja 

Doma zdravlja Novalja, Špital 1.  Za sjednicu predlaţem slijedeći  

 

 

                                                              DNEVNI   RED 

 

1. Verifikacija zapisnika s 154. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Novalja. 

2. Izvješće ravnatelja o radu u proteklom periodu. 

3. Analiza financijskog poslovanja Doma zdravlja Novalja. 

4. Zakljuĉak o izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Doma zdravlja 

Novalja za razdoblje 01. sijeĉnja do 31. prosinca 2021. godine. 

5. Odluka o sklapanju Dodatka XIII. Ugovoru o provoĊenju primarne zdravstvene zaštite 

iz obveznog zdravstvenog osiguranja. 

6. Odluka o sklapanju Dodatka III. Ugovoru o provoĊenju Nacionalnog programa za 

probir i rano otkrivanje raka pluća. 

7. Odluka o razdiobi sredstava za postupak testiranja brzim antigenskim testom (BAT) 

koja se provode u ordinacijama Doma zdravlja Novalja. 

8. Odluka o imenovanju Pomoćnice ravnatelja za sestrinstvo – glavne sestre Doma 

zdravlja Novalja. 
9. Godišnji izvještaj o radu i financijskom poslovanju za 2021.  godinu. 

10. Razno. 

 

Pozivam ĉlanove Upravnog vijeća da budu nazoĉni sjednici. 

U sluĉaju  sprijeĉenosti molim obavijestiti predsjednika Upravnog vijeća ili ravnatelja Doma 

zdravlja Novalja. 

 

 

 PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA: 

 Dean Antonović, mag.iur.                                                                     

                                                                    

 

 



Zakljuĉci 

 

Ad 0. Ĉlanovi Upravnog vijeća većinom glasova prihvatili su dnevni red uz predloţenu 

nadopunu, toĉka 10. Razno, postaje: toĉka 12., a toĉka 10. postaje: Odluka o cijenama 

zdravstvenih usluga Doma zdravlja Novalja, a toĉka 11. postaje: Odluka o sklapanju Dodatka 

III. Ugovoru o provoĊenju Nacionalnog programa prevencije ranog otkrivanja slabovidnosti. 

 

Ad 1. UtvrĊuje se verifikacija zapisnika sa 154. sjednice Upravnog vijeća, većinom glasova. 

 

Ad 2. Izvješće ravnatelja o radu u proteklom periodu primljeno je na znanje.  

 

Ad 3. Izvješće ravnatelja o financijskom poslovanju primljeno je na znanje. 

 

Ad 4. Ĉlanovi Upravnog vijeća većinom glasova donijeli su Zakljuĉak o izvještaju o 

prihodima i rashodima, primicima i izdacima Doma zdravlja Novalja za razdoblje 01. sijeĉnja 

do 31. prosinca 2021. godine. 

 

Ad 5. Ĉlanovi Upravnog vijeća većinom glasova donijeli su Odluku o sklapanju Dodatka 

XIII. Ugovoru o provoĊenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog 

osiguranja. 

 

Ad 6. Ĉlanovi Upravnog vijeća većinom glasova donijeli su Odluku o sklapanju Dodatka III. 

Ugovoru o provoĊenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća.  

 

Ad 7. Ĉlanovi Upravnog vijeća većinom glasova donijeli su Odluku o razdiobi sredstava za 

postupak testiranja brzim antigenskim testom (BAT) koja se provode u ordinacijama Doma 

zdravlja Novalja. 

 

Ad 8. Ĉlanovi Upravnog vijeća većinom glasova donijeli su Odluku o imenovanju Pomoćnice 

ravnatelja za sestrinstvo – glavne sestre Doma zdravlja Novalja. 

 

Ad 9. Ĉlanovi Upravnog vijeća većinom glasova donijeli su Odluku o usvajanju izvješća o 

radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Novalja za 2021. godinu. 

 

Ad 10. Ĉlanovi Upravnog vijeća većinom glasova donijeli su Odluku o cijenama zdravstvenih 

usluga Doma zdravlja Novalja. 

 

Ad 11. Ĉlanovi Upravnog vijeća većinom glasova donijeli su Odluku o sklapanju Dodatka III. 

Ugovoru o provoĊenju Nacionalnog programa prevencije ranog otkrivanja slabovidnosti. 

 

Ad 12. Ĉlanovi Upravnog vijeća primili su na znanje Zakljuĉak Ţupanijske skupštine Liĉko-

senjske ţupanije o prihvaćanju izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja 

Novalja za 2020. godinu. 

 


