
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC 

U P R A V N O   V I J E Ć E 

Karlovac, 06. ožujka 2020. 

Broj: 01-122/20 

 

 

 

 

    P   O   Z   I    V 

 
kojim se pozivate na 28.   sjednicu Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu 

u kući Karlovac, koja će se održati 

 

    dana  11. ožujka 2020. (    SRIJEDA   ) u   15.15  sati 

 u prostorijama Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, ulica dr.Vladka Mačeka 

48, Karlovac, I kat.  

 

 

Za sjednicu se predlaže slijedeći 

 

 

                 D  N  E  V  N  I      R  E  D 

       

1. Usvajanje Zapisnika 27. 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. Imenovanje novih članova Povjerenstva za kvalitetu Ustanove za zdravstvenu njegu u 

kući Karlovac 

 

Obrazloženje 

  

                                                         Točka 1.  

 

Zapisnik 27. Sjednice Upravnog vijeća dostavlja se u privitku poziva, te se predlaže 

Upravnom vijeću da temeljem čl. 20 Poslovnika donese slijedeću 

 

                                                   O  D  L  U  K  U 

 

Usvaja se Zapisnik 27. Sjednice Upravnog vijeća Ustnaove za zdravstvenu njegu u 

kući Karlovac, sa ili bez primjedbi. 

 

                                                     Točka 2. 

 

 

 U svrhu imenovanja ravnatelja Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac predlaže se 

Upravnom vijeću da na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( NN 100/18, 

125/19), i članka 21. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac donese slijedeću 

 

 



                                              O  D  L  U  K  U 

   

1. 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. 

 

2.  Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objave. 

 

3.  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”. 

 

4. Uz prijavu dostaviti dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta: 

– životopis 

– diplomu o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili  

– integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju (preslik ovjeren po 

javnom bilježniku), 

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjereni preslik domovnice ili osobne iskaznice), 

– dokaz o traženom radnom iskustvu u struci od najmanje 5 godina, na poslovima  

visoke stručne spreme odnosno poslovima kod kojih je uvjet za njihovo obavljanje 

završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij: potvrde dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju 

radnog odnosa ili preslike ugovora o radu iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno 

iskustvo na navedenim poslovima 

– elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za  

mirovinsko osiguranje.  

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne 

starije od 6 mjeseci. 

 

5. Prijava u kojoj neće sadržavati svu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju smatrat će se 

neurednom prijavom.Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava 

formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u ovom natječajnom postupku, a 

njegova prijava neće se razmatrati. 

6. Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba 

spola. 

7. Kandidati će biti izvješćeni o rezultatu odabira u roku od 30 dana od zaključenja natječaja.  

8. 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. 

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

 

 

                                                                        Točka 3.  

 

      

Predlaže se Upravnom vijeću da temeljem članka 39. Statuta i i članka 97. Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18 I 125/19) donese odluku o imenovanju novih 



članova Povjerenstva za kvalitetu, budući su 3 dosadašnje članice dale neopozive ostavke na 

rad u Povjerenstvu. 

 

Odredbom članka  39. Statuta Ustanove, Povjerenstvo za kvalitetu Ustanove jest tijelo koje 

osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite te osigurava provođenje propisa s područja 

kvalitete zdravstvene zaštite. Povjerenstvo za kvalitetu imenuje Upravno vijeće i ima  pet 

članova. U Povjerenstvu za kvalitetu moraju biti zastupljeni predstavnici djelatnosti 

zdravstvene njege i fizikalne terapije. 

 

 

 

 

 

 

      PREDSJEDNIK  

       UPRAVNOG VIJEĆA 

   Krešimir Lišnjić, dipl. ing.stroj. 

 
 
 
 
 


