
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC
UPRAVNO VIJEĆE
Broj: 01- 544/2-15
Karlovac, 3. studeni 2015.

Z    A    P    I    S    N    I    K
sa  18. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, 

održane dana 3. studeni 2015. s početkom u 7,15 sati u prostorijama Ustanove za 
zdravstvenu njegu u kući Karlovac, ulica dr.Vladka Mačeka 48, Karlovac.

              D  N  E  V  N  I      R  E  D

    
1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice  Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu 

njegu u kući Karlovac.

2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Ustanove 
za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, na mandat od 4 godine.

3. Donošenje odluke o imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Ustanove za 
zdravstvenu njegu u kući Karlovac.

       4. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja radnika

      5.  Raznoliko.

O d l u k e:
Točka 1.

Usvaja se zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu 
u kući Karlovac, bez primjedbi.

                                                         Točka 2.

I Odobrava se raspisivanje natječaja za imenovanje ravnatelja Ustanove za zdravstvenu 
njegu u kući Karlovac, na mandat od 4 godine.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij  te najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objave.
Prijave sa dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Ustanova za 
zdravstvenu njegu u kući Karlovac, dr.Vladka Mačeka 48, Karlovac, sa naznakom 
“Natječaj za ravnatelja-ne otvaraj”.

Uz prijavu dostaviti dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta:



1. Diplomu o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili 
integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju (ovjerena 
preslika)

2. Potvrde dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili 
preslike ugovora o radu iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na 

3. poslovima tražene razine obrazovanja nakon završenog preddiplomskog i 
diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog 
sveučilišnog studija.

4. Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog 
zavoda za  mirovinsko osiguranje.

5. Domovnicu (preslik).

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na oglas se mogu javiti osobe oba 
spola.
Nepotpune ponude i ponude prispjele nakon isteka roka za podnošenje ponuda  neće se 
razmatrati.
Kandidati će biti izvješćeni o rezultatu odabira u roku od 30 dana od zaključenja natječaja. 

II. Sukladno članku 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u 
javnim službama (NN br. 115/10), natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama”, Zavodu 
za zapošljavanje i web stranici Ustanove.

III. Natječaj će se objaviti u terminu dogovorenom s osnivačem Karlovačkom županijom.

Točka  3. 
           Jadranka Gojak, dipl. soc. radnik imenuje se za vršitelja dužnosti ravnatelja 
Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, počev od 9. studenog 2015. do zaključno 
31. siječnja 2016.

1. Odobrava se Jadranki Gojak, dipl. soc. radnici sporazumni raskid radnog odnosa u 
Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, zaključno sa danom 31. siječnja 
2016. i ovlašćuje se predsjednik Upravnog vijeća na potpis navedenog sporazuma.

Točka  4. 
Utvrđuje se potreba za zapošljavanjem u Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući Karlovac:
-  fizioterapeutskog tehničara/tehničarke, dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, na 
novootvorena radna mjesta, u svrhu ugovoranja sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno 
osiguranje i time popunjavanjem potrebnog broja izvršitelja u djelatnosti fizikalne terapije 
u kući, a sve sukladno Izmjenama i dopunama Mreže javne zdravstvene službe (“Narodne  
novine br. 113/15).

O b r a z l o ž e nj e



Izmjenama i dopunama Mreže javne zdravstvene službe (“Narodne  novine br. 113/15), u 
djelatnosti fizikalne terapije u kući za područje Karlovačke županije povećan je potreban 
broj fizioterapeuta za 2 izvršitelja (povećanje sa 12 dosadašnjih izvršitelja na ukupno 14 
izvršitelja za područje Karlovačke županije). 
Dodatna 2 nova izvršitelja fizioterapeuta potrebno je ugovoriti sa Hrvatskim zavodom za 
zdravstveno osiguranje, da bi se popunio potreban broj od 14 izvršitelja sukladno Mreži 
javne zdravstvene službe u djelatnosti fizikalne terapije u kući na području Karlovačke 
županije i time osiguranicima osigurala dostupnost i pravodobnost pružanja ovih usluga.
Zbog potreba osiguranika za većim brojem usluga fizikalne terapije u kući, Ustanova za 
zdravstvenu njegu u kući unatrag 3 godine zapošljava jednog fizioterapeutskog tehničara 
koji nije ugovoren sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, a sve kako bi 
osigurala dostupnost ovih usluga osiguranicima i smanjile liste čekanja. Naime, Karlovačka 
županija prostorno je raširena, te se značajan dio vremena gubi na putovanju do pacijenta i  
natrag.  Izmjenama Mreže, data je mogućnost ugovaranja još 2 izvršitelja fizioterapeutska 
tehničara sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.
Kako je izmjenama Mreže utvrđeno dva izvršitelja više u odnosu na do sada ugovoreni broj 
fizioterapeutskih tehničara, utvrđuje se potreba zapošljavanja 2 nova fizioterapeutska 
tehničara/tehničarke.

Točka  5. 

             Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.
 -----------

PREDSJEDNIK 
UPRAVNOG VIJEĆA

Krešimir Lišnjić, dipl. ing. stroj.


