
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

DOM ZDRAVLJA NOVALJA 

Upravno vijeće 

KLASA: 510-07/22-03/31 

URBROJ: 2125-72-03-22-1 

U Novalji 27. rujna 2022. godine. 

 

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

vijeća Doma zdravlja Novalja, sazivam 165. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Novalja 

koja će se održati 29. rujna 2022. godine (ĉetvrtak) s poĉetkom u 14:30 sati u uredu ravnatelja 

Doma zdravlja Novalja, Špital 1.  Za sjednicu predlažem slijedeći  

 

 

                                                              DNEVNI   RED 

 

1. Usvajanje zapisnika s 163. i 164. sjednice UV. 

2. Izvješće ravnatelja o radu u proteklom periodu. 

3. Analiza financijskog poslovanja Doma zdravlja Novalja. 

4. Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju prijedloga popisa prioriteta 

Doma zdravlja Novalja za 2022. godinu. 

5. Odluka o zapošljavanju doktora medicine ili doktora specijaliste obiteljske medicine 

(m/ž) na neodreĊeno vrijeme. 

6.  Odluka o imenovanju ĉlanova Etiĉkog povjerenstva. 

7. Odluka o imenovanju ĉlanova Povjerenstva za kvalitetu. 

8.  Odluka o imenovanju ĉlanova Povjerenstva za lijekove. 

9.  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 nadopunu dnevnog reda 

toĉkom: Prijedlog Odluke o promjeni naziva Doma zdravlja Novalja, te dnevni red.  

 

Ad 1. UtvrĊuje se verifikacija zapisnika sa 163. i 164. 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 Odluku o I. izmjenama i 

dopunama Odluke o prihvaćanju prijedloga popisa prioriteta Doma zdravlja Novalja za 2022. 

godinu.  

 

Ad 5. Ĉlanovi Upravnog vijeća većinom glasova donijeli su Odluku o zapošljavanju doktora 

medicine ili doktora specijaliste obiteljske medicine (m/ž) na neodreĊeno vrijeme.  

 

Ad 6. Ĉlanovi Upravnog vijeća većinom glasova donijeli su Odluku o imenovanju ĉlanova 

Etiĉkog povjerenstva. 

 

Ad 7. Ĉlanovi Upravnog vijeća većinom glasova donijeli su Odluku o imenovanju ĉlanova 

Povjerenstva za kvalitetu. 

 

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

Povjerenstva za lijekove. 

 

Ad 9. Ĉlanovi Upravnog vijeća većinom glasova donijeli su Prijedlog Odluke o promjeni 

naziva Doma zdravlja Novalja. 

 

Ad 10. Pod ovom toĉkom nije bilo rasprave.                                                        


