
DOM ZDRAVLJA OZALJ 
OZALJ 
Kolodvorska 2 
UPRAVNO VIJEĆE 
Broj: 01- 403/1-2015 
Ozalj, 25.11.2015 
 
 
              Na temelju čl. 19. Statuta Doma zdravlja Ozalj, Upravno vijeće Doma zdravlja Ozalj 
na 12. sjednici održanoj dana 25.11.2015 donosi slijedeću 
 
 
 
                                                                O  D  L  U  K  U 
                         
1. Ana Perko, stručna prvostupnica sestrinstva imenuje se pomoćnikom ravnatelja za 
sestrinstvo – glavnom sestrom Doma zdravlja Ozalj, na mandat od 4 godine, počev od 
26.11.2015. godine. 
 
2.  Temeljem ove Odluke s Anom Perko, stručnom prvostupnicom sestrinstva zaključit će se 
Aneks ugovora o radu za obavljanje poslova iz toč. 1. ove Odluke. 
 
 
O b r a z l o ž e nj e 
            Člankom 22. Statuta utvrđeno je da ravnatelj ima pomoćnike ravnatelja, koja radna 
mjesta se utvrđuju aktom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, te uvjeti 
koje moraju ispunjavati. Pomoćnik ravnatelja imenuje se na vrijeme od 4 godine. 
            Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji 
radnih mjesta kojeg je donijelo Upravno vijeće na 5. sjednici održanoj 8. svibnja 2014 
utvrđeno je radno mjesto pomoćnika ravnatelja za sestrinstvo – glavne sestre Doma 
zdravlja Ozalj i uvjeti koje treba ispunjavati. 
            Ana Perko, stručna prvostupnica sestrinstva, koja obavlja poslove glavne medicinske 
sestre Doma zdravlja, u cijelosti ispunjava uvjete za obavljanje poslova pomoćnika 
ravnatelja za sestrinstvo – glavne sestre Doma zdravlja Ozalj, te posjeduje potrebne 
organizacijske i stručne uvjete. 
             Sukladno navedenom, donosi se Odluka kao u dispozitivu. 
 -------------- 
 
 
                  PREDSJEDNIK  
                                                                                                       UPRAVNOG VIJEĆA DZ OZALJ 
 

                                                                                      Ivan Čupor, mag. oecol. 
 
 
Dostaviti: 
1. Ana Perko, bacc. med. tech. 
2. Kadrovski dosje 
3. Pismohrana                   
 



DOM ZDRAVLJA OZALJ, Kolodvorska 2, Ozalj,  zastupan po ravnateljici Nadi Diković, dr. 
med. vet. (nastavno: poslodavac)  
i 
Ana Perko, stručna prvostupnica sestrinstva iz Karlovca, Izidora Kršnjavoga 7 (nastavno: 
djelatnica) sklapaju ovaj  
  
 

A  N  E  K  S 
U G O V O R A  O  R A D U 

Broj ugovora u evidenciji Doma zdravlja: ____ 
 
     Članak 1. 
 U Ugovoru o radu na neodređeno vrijeme br. 011-162/1-2013 zaključenom između 
ugovornih strana dana 30.05.2013 godine, članak I. mijenja se i novi glasi: 
 

“Djelatnica će kod poslodavca obavljati poslove patronažne medicinske sestre i 
pomoćnika ravnatelja za sestrinstvo – glavna sestra Doma zdravlja Ozalj. 

Temeljem Odluke ravnateljice Doma zdravlja od 25.11.2015. o imenovanju za 
pomoćnika ravnatelja za sestrinstvo – glavnom sestrom Doma zdravlja Ozalj, uz poslove iz 
stavka 1. ovog članka djelatnica će obnašati i poslove pomoćnika ravnatelja za sestrinstvo – 
glavne sestre Doma zdravlja Ozalj, počev od 25.11.2015 godine. 

Dužnost pomoćnika ravnatelja za sestrinstvo – glavne sestre Doma zdravlja Ozalj 
djelatnica će obnašati u mandatu od 4 godine. 

U slučaju prestanka obavljanja dužnosti pomoćnika ravnatelja za sestrinstvo – glavne 
sestre Doma zdravlja Ozalj i prije roka iz prethodnog stavka nastavit će obavljati poslove 
više medicinske sestre u patronaži.  

 
Članak 2. 

 U znak prihvaćanja prava i obveza ovog Aneksa Ugovora stranke ga potpisuju. 
Ovaj Aneks Ugovora smatra se zaključenim kada ga u istovjetnom tekstu potpišu 

obadvije ugovorne stranke, a primjenjuje se od 26.11.2015. godine. 
 
     Članak 3. 
 Ovaj Aneks Ugovora zaključen je u 3 istovjetna primjerka, od kojih jedan primjerak 
zadržava radnik, a dva primjerka poslodavac.  
 
 
Broj: 01- 403/1-2015 
Ozalj,  25.11.2015. 
 
                    
DJELATNICA                                  RAVNATELJICA 
   
Ana Perko                                       Nadi Diković, dr. med. vet.  
stručna prvostupnica sestrinstva  


