
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

DOM ZDRAVLJA NOVALJA 

KLASA: 510-07/22-01/11 

URBROJ: 2125-72-01-22-1 

Novalja, 14. srpnja 2022. godine. 

Na temelju članka 93. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18., 125/19. i 

147/20.) i članka 40. Statuta Doma zdravlja Novalja, donosim 

RJEŠENJE 

o imenovanju članova Stručnog kolegija Doma zdravlja Novalja 

I. 

U Stručni kolegij Doma zdravlja Novalja imenuju se:  

1. Zoran Vidas, dipl. oec. - ravnatelj Doma zdravlja, za predsjednika 

2. Mirjana Fumić, dr.med.dent. - zamjenica ravnatelja, za člana 

3. Marija Šćiran, dipl.m.s. - pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo-glavna sestra, za člana 

4. Jasna Kustić, dipl.oec. – voditeljica referade za računovodstvene poslove, za člana 

 

II. 

 

Pored članova iz točke II. ovog Rješenja, za pojedine djelatnosti Doma zdravlja imenuju se 

članovi: 

 

Za djelatnost opće/obiteljske medicine: 

1. Filip Habeković, dr.med, za člana 

2. Nives Dabo, dr.med, za člana 

3. Mariella Pehovac, dr.med, za člana 

 

Za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite: 

1. Mirjana Fumić, dr.med.dent, za člana 

2. Smiljana Čemeljić Šuljić, dr.med.dent, za člana 

 

Za djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije: 

1.  Neven Birkić, dr.med.spec. fizikalne medicine i rehabilitacije i uže specijalnosti 

reumatologije, za člana 

2.  Snježana Pende, univ.bacc.physioth., za člana 

 

Za djelatnost oftalmologije: 

1. doc.dr.sc. Suzana Konjevoda, prim.dr.med.spec. oftalmologije, za člana 

2. Marija Badurina, med. sestra, za člana 

 



Za djelatnost sanitetskog prijevoza: 

1.  Damir Badurina, za člana 

2. Marija Badurina, med. sestra, za člana 

 

Za djelatnost zdravstvene njege u kući: 

1. Svjetlana Ružić, med. sestra, za člana 

 

Za djelatnost patronažne zdravstvene zaštite: 

1. Mišela Pogorilić, univ. bacc. med. techn., za člana 

III. 

Stručni kolegij razmatra na sjednicama pitanja iz područja stručnog rada iz djelatnosti Doma 

zdravlja. 

IV. 

Mandat članova Stručnog kolegija traje 4 godine, odnosno do donošenja Odluke o prestanku 

važenja mandata članova Stručnog kolegija ili Odluke o razrješenju. 

 

V. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Rješenje o razrješenju i imenovanju članova 

Stručnog kolegija Doma zdravlja Novalja od 10. ožujka 2020. godine. 

VI. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave na oglasnoj ploči Doma zdravlja 

Novalja. 

 

Obrazloženje: 

Sukladno odredbama članka 93. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Stručni kolegij jest tijelo koje 

u svakoj djelatnosti zdravstvene ustanove razmatra pitanja iz područja stručnog rada te 

djelatnosti. Sastav i način rada Stručnog kolegija ureĎuje se Statutom zdravstvene ustanove. 

Prema odredbama članka 40. Statuta Doma zdravlja Novalja, Stručni kolegij imenuje 

Ravnatelj, a sačinjavaju ga najmanje: zamjenik ravnatelja, voditelj djelatnosti, voditelj 

računovodstveno-administrativnih poslova i pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo-glavna sestra. 

  

 RAVNATELJ:  

 Zoran Vidas, dipl.oec. 

 


