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USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC 

KARLOVAC 

Dr. Vladka Mačeka 48 

UPRAVNO VIJEĆE 

Broj: 01- 258-2/21 

Karlovac, 9. rujna 2021. 

 

 

   Z    A    P    I    S    N    I    K  

sa 41. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući  Karlovac, održane dana 

9. rujna 2021. s početkom u 15,15 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 40. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu  

njegu u kući Karlovac. 

2. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj - srpanj 2021. Ustanove za zdravstvenu njegu 

u kući Karlovac. 

3. Prijedlog  2. Rebalansa Financijskog plana za 2021. Ustanove za zdravstvenu njegu u 

kući Karlovac. 

4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Ustanove za 

zdravstvenu njegu u kući Karlovac, na mandat od 4 godine. 

 

5. Odluka o potrebi zapošljavanja. 

 

6. Razmatranje podneska G.P. 

 

7. Različito. 

 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

Odluke: 

 

 Točka 1. 

              

Usvaja se zapisnik sa 40. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući 

Karlovac, bez primjedbi. 

 

                                                        Točka 2.  

Usvaja se Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj - srpanj 2021. Ustanove za zdravstvenu 

njegu u kući Karlovac, koje se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog 

zapisnika. 
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                                                        Točka 3.  

 

Donosi se Prijedlog  2. Rebalansa Financijskog plana za 2021. Ustanove za zdravstvenu njegu u 

kući Karlovac, koje se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika. 

 

                                                        Točka 4.  

 
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.  Pisane prijave sa dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu: 
Ustanova za zdravstvenu njegu Karlovac, dr.Vladka Mačeka 48, Karlovac ili se predaju osobno 
u urudžbeni zapisnik Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, Karlovac, dr. Vladka 
Mačeka 48, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, sa naznakom “Natječaj za ravnatelja - ne 
otvaraj”. 
 
4. Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti Program rada i razvoja 
Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za mandatno razdoblje i dokumentaciju o 
ispunjavanju uvjeta: 

- diplomu o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili  
integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju (ovjereni preslik po 
javnom bilježniku), 

- životopis 
- dokaz o državljanstvu (neovjereni preslik domovnice ili osobne iskaznice), 
- dokaz o traženom radnom iskustvu u struci od najmanje 5 godina: potvrde dosadašnjih 

poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili preslike ugovora o radu iz kojih 
mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u struci, 

- potvrdu - elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog 
zavoda za mirovinsko osiguranje (izvornik, ne stariji od jednog mjeseca).  

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne 
starije od jednog mjeseca (izvornik). 

 
5. Prijava koja neće sadržavati svu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju smatrat će se 
neurednom prijavom, a podnositelji nepotpunih prijave neće biti pozvani na dopunu.  Kandidat 
koji ne podnese urednu prijavu ili pravodobnu prijavu ili ako kandidat 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. Ustanova za zdravstvenu njegu Karlovac zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih 

sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, kao i poništenja natječaja. 

 

8. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja izričito su suglasni da Ustanova za 

zdravstvenu njegu Karlovac kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i 
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dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji 

uređuju zaštitu osobnih podataka. 

9. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj 

pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim 

uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, 

dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje 

je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat 

ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednost pri 

zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima 

njihovih obitelji (NN 121/17) navedeni su na internet stranici 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 

 

10. Javni natječaj objavljuje se u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 

Područna služba Karlovac, oglasnoj ploči i web-stranici Ustanove za zdravstvenu njegu u kući 

Karlovac. 

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

 

                                                        Točka 5.  

 

   Utvrđuje se potreba za zapošljavanjem u Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući Karlovac: 

- medicinske sestre/tehničara srednje stručne spreme, jedan izvršitelj  na određeno vrijeme, 

zamjena za vrijeme dužeg izbivanja s rada (duže bolovanje, nastavno rodiljni dopust) 

 

                                                        Točka 6.  

                                                      z a k lj u č a k 

Upravno vijeće procjenjuje da trenutno nema potrebe za izmjenom općeg akta o sistematizaciji 

radnih mjesta Ustanove  za zdravstvenu njegu  u  kući Karlovac niti za povećanjem broja 

izvršitelja na radnom mjestu djelatnika s invalidnošću, obzirom na djelatnost koju Ustanova za 

zdravstvenu njegu u kući Karlovac obavlja - zdravstvena njega u kući – što obvezno zahtijeva 

terenski rad medicinske sestre koja pruža zdravstvenu njegu.  

Prema sadašnjoj sistematizaciji radih mjesta, za odvijanje redovnog procesa rada u Ustanovi za 

zdravstvenu njegu u kući Karlovac i obzirom  na postojeći opseg poslova, Upravno vijeće 

procjenjuje da je sadašnji broj izvršitelja na radnom mjestu djelatnika s invalidnošću dostatan,  a 

koje radno mjesto je i popunjeno, te nema potrebe niti mogućnosti za povećanjem broja 

izvršitelja na ovom radnom mjestu. 

 

                                                   Točka 7.  

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 

 

        PREDSJEDNIK  

         UPRAVNOG VIJEĆA 

       Krešimir Lišnjić, dipl. ing. stroj. 
 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

