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Ozalj, 15.02.2017 
 
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, 22/14, 154/14, 70/16) i članka 19. Statuta Doma zdravlja Ozalj, 
Upravno vijeće Doma zdravlja Ozalj na svojoj 2. sjednici u 2017. god. održanoj dana 15. veljače  2017. 
godine donosi slijedeću: 
 
 

O  D  L  U  K  U 
 

o zapošljavanju pripravnika prvostupnika/prvostupnice fizioterapije na stručno osposobljavanje 
bez zasnivanja radnog odnosa  

 
I 

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika 
u javnim službama KLASA: 030-01/16-01/37; URBROJ: 534-03-1-1/5-16-01 („NN“ broj: 70/2016), od 
1. kolovoza 2016. godine, Ministarstvo zdravlja proslijedilo je obavijest na postupanje svim 
zdravstvenim ustanovama. 
Sukladno točki 2. Odluke, za prijem pripravnika na obavljanje pripravničkog staža i prijem na stručno 
osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa te za produljenje rada nakon navršenih 65 godina 
života i 15 godina staža osiguranja, ravnatelji zdravstvenih ustanova obvezni su zatražiti suglasnost 
Ministarstva zdravlja te priložiti Odluku Upravnog vijeća ustanove o potrebi za istim. 
 
 

II 
Budući je zapošljavanje moguće samo u prethodnu suglasnost Ministarstva zdravlja, Upravno vijeće 
Doma zdravlja Ozalj donosi Odluku o zapošljavanju  pripravnika prvostupnika/prvostupnice 
fizioterapijena stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u ravnateljstvu i upravi Doma 
zdravlja Ozalj. 
 
 
 
 
 

Dom zdravlja Ozalj je raspisao Natječaj za zapošljavanje pripravnika na stručno osposobljavanje bez 
zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto pripravnika prvostupnika/prvostupnice fizioterapijeu 
jedinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Doma zdravlja Ozalj, na adresi Kolodvorska 2, Ozalj. 

Obrazloženje:  

Upravno vijeće Doma zdravlja Ozalj na svojoj 2. sjednici u 2017. god. održanoj dana 15. veljače 2017. 
godine donijelo je Odluku o zapošljavanju pripravnika prvostupnika/prvostupnice fizioterapijejedinici 
za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 
Doma zdravlja Ozalj sukladno članku 19. Statuta Doma zdravlja Ozalj. 
 
 
 
 

Predsjednik Upravnog vijeća 
Ivan Čupor, mag. oecol. 
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