
DOM ZDRAVLJA KARLOVAC 

KARLOVAC 

Dr. Vladka Mačeka 48 

UPRAVNO VIJEĆE 

Broj: 12 – 102/2-15 

Karlovac, 28. siječanj 2016. 

 

 

 

                                                Z    A    P    I    S   N   I   K 

s 26. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, održane dana 28. siječanj 2016. s 

početkom u 8,00 sati u sali za sastanke Doma zdravlja Karlovac, ulica dr.Vladka Mačeka 48, 

Karlovac. 

 

 

                                            D N E V N I     R E D  
 

1.  Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac. 

 

2. Izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za razdoblje siječanj - prosinac 2015.  

 

3. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja radnika. 

 

4. Utvrđivanje Plana specijalizacija za 2016. 

 

5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Dom zdravlja  

    Karlovac, na mandat od 4 godine. 

 

6. Donošenje Odluke o produženju radnog odnosa ravnateljici Doma zdravlja. 

 

7. Raznoliko. 

          

 

Odluke: 

      Točka 1. 

 

Usvaja se zapisnik sa 25. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, bez primjedbi. 

 

 

  Točka  2. 

Usvaja se izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za razdoblje siječanj - prosinac 2015. 

godine. 

 

  Točka  3. 

Utvrđuje se potreba zapošljavanja: 

 

1. Specijaliste ortodonta, na određeno vrijeme, do povratka na rad sa specijalizacije Matee 

Trupković Prandel, dr. med. dent. 
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  Točka  4. 

1. Donosi se Plan specijalizacija Doma zdravlja Karlovac za 2016. godinu kako slijedi: 

           - jedna specijalizacija iz ortodoncije. 

 

      2. Plan specijalizacije iz točke 1. ove Odluke upućuje se na suglasnost  Ministarstvu zdravlja. 

 

 

  Točka  5. 

1. Odobrava se raspisivanje natječaja za imenovanje ravnatelja Doma zdravlja 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: Dom zdravlja  

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 (ovjereni  

preslik  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 poslovima za  

koje je uvjet 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 (izvornik).  

 

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

od 6 mjeseci (izvornik). 

 

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

neurednom prijavom.  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. Kandidati će biti izvješćeni o rezultatu odabira u roku od 30 dana od zaključenja natječaja.  
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8. Sukladno članku 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim 

službama (NN br. 141/12), natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama”, Zavodu za 

zapošljavanje i web stranici Ustanove. 

 

  Točka  6. 

 

1. Jadranki Šutić, dipl. ecc. ravnateljici Doma zdravlja Karlovac odobrava se produženje radnog 

odnosa nakon navršenih 65 godina života, do 10. svibanj 2016. 

 

2. Jadranki Šutić, dipl. ecc. odobrava se korištenje preostalog neiskorištenog godišnjeg odmora 

za 2015. u trajanju od 20 radnih dana i korištenje godišnjeg odmora za 2016. u trajanju od 30 

radnih dana, koje će koristiti u razdoblju od 1. ožujka 2016. do 10. svibnja 2016. 

 

3. Ovlašćuje se predsjednik Upravnog vijeća zaključiti Aneks Ugovora o radu s ravnateljicom 

Doma zdravlja Karlovac, sukladno toč. 1. ove Odluke. 

 

 -------------- 

 

    PREDSJEDNIK 

    UPRAVNOG VIJEĆA 

  

               Prim. Ervin Jančić, dr. med. spec. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


