
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

DOM ZDRAVLJA NOVALJA 

Upravno vijeće 

KLASA: 510-07/22-03/15 

URBROJ: 2125-72-03-22-01 

U Novalji 4. svibnja 2022. godine. 

 
Na temelju članka 21. Statuta Doma zdravlja Novalja i članka 5. i 19. Poslovnika o radu 

Upravnog vijeća Doma zdravlja Novalja, sazivam 159. sjednicu Upravnog vijeća Doma 

zdravlja Novalja koja će se održati elektroničkim putem. 

 
Za sjednicu predlažem slijedeći 

 
DNEVNI   RED 

 
1. Verifikacija zapisnika s 158. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Novalja. 

2. Odluka o prihvaćanju Prijedloga popisa prioriteta Doma zdravlja Novalja za 2022. 

godinu. 

3. Odluka o sklapanju Dodatka III. Ugovoru o provođenju specijalističko-konzilijarne 

zdravstvene zaštite. 

4. Odluka o radu turističke ambulante. 

5. Odluka o zapošljavanju radnika na određeno vrijeme zbog povećanog obima posla. 

6. Odluka o zapošljavanju radnika na određeno vrijeme radi zamjene zbog odsutnosti 

postojećeg zaposlenika. 

 

Molim članove Upravnog vijeća da se do dana 5. svibnja 2022. godine do 12:00 sati 

elektroničkim putem na e-mail ravnatelj@dom-zdravlja-novalja.hr očitujete o svim točkama 

dnevnog reda. 

U slučaju spriječenosti molim obavijestiti predsjednika Upravnog vijeća ili ravnatelja Doma 

zdravlja Novalja. 

 

 
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA: 

Dean Antonović, mag.iur. 
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ZAKLJUČCI 

 

Ad 0. Članovi Upravnog vijeća većinom glasova prihvatili su dnevni red.  

Ad 1. Utvrđuje se verifikacija zapisnika sa 158. sjednice Upravnog vijeća, većinom glasova.  

Ad 2. Članovi Upravnog vijeća većinom glasova donijeli su Odluku o prihvaćanju Prijedloga 

popisa prioriteta Doma zdravlja Novalja za 2022. godinu.  

Ad 3. Članovi Upravnog vijeća većinom glasova donijeli su Odluku o sklapanju Dodatka III. 

Ugovoru o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. 

Ad 4. Članovi Upravnog vijeća većinom glasova donijeli su Odluku o radu turističke ambulante.  

Ad 5. Članovi Upravnog vijeća većinom glasova donijeli su Odluku o zapošljavanju radnika na 

određeno vrijeme zbog povećanog obima posla.  

Ad 6. Članovi Upravnog vijeća uz 4 glasa „ZA“ i 1 suzdržanim glasom donijeli su Odluku o 

zapošljavanju radnika na određeno vrijeme radi zamjene zbog odsutnosti postojećeg zaposlenika.  


