
DOM ZDRAVLJA OZALJ  
OZALJ, Kolodvorska 2  
UPRAVNO VIJEĆE  
Broj: 01- 146/2-2015  
Ozalj, 27.04.2015  
 
Na temelju članka 77. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („N.N.“ br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 
12/12, 35/12, 70/12, 144/12,  82/13, 159/13, 22/14, 154/14) i članka 19. Statuta Doma zdravlja Ozalj, 
Upravno vijeće Doma zdravlja Ozalj na svojoj 4. sjednici u 2015. god. održanoj dana 27. travnja 2015. 
godine donijelo je slijedeću:  
 
 

O D L U K U 
o produljenju radnog odnosa 

Marici Kruhović 
 
I 

Na temelju članka 112. stavka 4. Zakona o radu („NN“ broj: 93/14) Ugovor o radu prestaje kada 
radnik navrši šezdeset pet godina života i petnaest godina mirovinskog staža osim ako se poslodavac i 
radnik drugačije ne dogovore. Radnici Marici Kruhović, radni odnos je prestao 3. travnja 2015. godine 
kada je napunila 65. godina  života. Međutim, radnica Marica Kruhović podnjela je Zamolbu za 
produljenje radnog odnosa do 13. srpnja 2015. godine zbog povoljnijih uvjeta za odlazak u miovinu 
kada puni 40 godina radnog staža. 
 

II 
Sukladno navedenom, Upravno vijeće Doma zdravlja Ozalj je na prijedlog ravnateljice donjelo Odluku 
da se radnici Marici Kruhović udovolji Zamolbi te da joj se produlji radni odnos do 13. srpnja 2015. 
godine, budući da se radi o vrlo kratkom periodu do odlaska u mirovinu. Zbog obima poslova i samo 
jednog zaposlenog radnika u Upravi Doma zdravlja Ozalj kao i zbogpotrebe za korištenjem godišnjeg 
odmora također su razlog opravdanosti ostanka radnice na poslu do 13. srpnja 2015. godine.  
 

III 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po Odluci Upravnog vijeća Doma 
zdravlja Ozalj. 
 
 
O b r a z l o ž e n j e 
 
Radnica Marica Kruhović podnjela je Zamolbu za produljenje radnog odnosa do 13. srpnja 2015. 
godine. Dana 3. travnja 2015. godine radnica Marica Kruhović, napunila je 65. godina života te joj 
prema Zakonu o radu prestaje radni odnos, osim ako se poslodavac i radnik drugačijene dogovore. 
Na zamolbu radnice te zbog obima poslova i samo jednog zaposlenog radnika u Upravi Doma zdravlja 
Ozalj opravdano postoji potreba za ostankom radnice na radnom mjestu dok Dom zdravlja ne ishodi 
suglasnost Ministarstva zdravlja za zapošljavanje administrativnog referenta. Kako je radnica navela i 
u Zamolbi, 13. srpnja 2015. godine puni 40. godina radnog staža, čime bi imala povoljnije uvjete za 
mirovinu.  

 

Predsjednik Upravnog vijeća  
   Ivan Čupor, mag. oecol. 


