
 Na temelju članaka 49. Statuta Doma za odrasle osobe „Sv. Nedelja“ Nedešćina, 

Stručno vijeće Doma na sjednici održanoj dana 08. prosinca 2015. godine donosi: 

 

 

 

P R A V I L N I K 

O STRUČNOM USAVRŠAVANJU I OSPOSOBLJAVANJU 

RADNIKA DOMA ZA ODRASLE 

OSOBE "SV. NEDJELJA" NEDEŠĆINA 

 

 

 

Članak 1. 

 

Radnici Doma za odrasle osobe "Sv. Nedjelja" Nedešćina (u daljnjem tekstu: Dom) 

imaju mogućnost stručnog usavršavanja i osposobljavanja u skladu s potrebama Doma. 

 

 

 

Članak 2. 

 

Dom osigurava uvjete za obrazovanje radnika uz rad u razdoblju utvrĎenom planom 

stručnog usavršavanja i osposobljavanja. 

Plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja donosi Stručno vijeće Doma za 

jednogodišnje ili višegodišnje razdoblje, ovisno o duljini trajanja školovanja, a dostavlja ga 

ravnatelju Doma. 

Godišnji plan usavršavanja i osposobljavanja donosi se do 15. veljače tekuće godine. 

Djelatnici zainteresirani za usavršavanje i osposobljavanje dužni su do 01. veljače 

tekuće godine podnijeti pismeni zahtjev Stručnom vijeću Doma, kojemu su dužni priložiti 

svoje godišnje ocjene. 

Temeljem godišnjeg plana usavršavanja i osposobljavanja i pismenih zahtjeva 

djelatnika ravnatelj Doma donosi odluku o upućivanju u stručno usavršavanja i 

osposobljavanje, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. 

Ravnatelj može odbiti zahtjev za doškolovanje. 

 

 

Članak 3. 

 

Stručno usavršavanje i osposobljavanje obavlja se putem: 

- doškolovanje za viši stupanj školskog obrazovanja, 

- seminara i tečajeva koji se organiziraju, a u vezi su s poslovima koje radnik 

obavlja, 

- savjetovanja, simpoziji i kongresi koji obraĎuju djelokrug rada Doma, 

- individualno stručno usavršavanje praćenjem stručne literature i časopisa, 

- studijskim putovanjima i posjetima pojedinim institucijama, konzultacijama ili 

boravka u odreĎenim ustanovama. 

 

 

 

 



 

 

Članak 4. 

 

Doškolovati se mogu radnici koji žele steći viši stupanj stručnog obrazovanja i koja 

stručna sprema je zahtjevna Pravilnikom o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta. 

Djelatnici kojima je odobreno doškolovanje za stjecanje višeg stupnja školskog 

obrazovanja imaju pravo na: 

1. Troškove upisa i školarine 

2. Odsustvo sa rada uz naknadu plaće 

3. Naknadu putnog troška javnim prijevozom 

 

 

 

Članak 5. 

 

 Sa radnikom upućenim na doškolovanje Dom potpisuje Ugovor o meĎusobnim 

pravima i obvezama koji sadrži slijedeće elemente: 

- naziv škole ili studija, 

- godina završetka škole ili studija – koja ne može biti dulja od dvostrukog trajanja 

roka predviĎenog za redovito školovanje, 

- obveze Doma radniku u tijeku školovanja, 

- obveze radnika Domu nakon školovanja. 

 

 

 

Članak 6. 

 

 U slučaju da radnik napusti započeto školovanje, a da to nije iz zdravstvenih razloga, 

dužan je Domu nadoknaditi troškove školarine i putne troškove. 

 

 

Članak 7. 

 

 Nakon završetka školovanja radnik je u obvezi ostati u radnom odnosu u Domu 

dvostruko dulje od trajanja studija. 

 

 

Članak 8. 

 

Za ostale oblike stručnog usavršavanja i osposobljavanja iz čl. 3. Ovog Pravilnika radnici 

zaposleni u Domu ostvaruju pravo na: 

- odsustvo sa rada uz naknadu plaće, 

- troškove kotizacije, 

- putne troškove i dnevnice sukladno Zakonu, 

- troškove smještaja. 

 

 

 

 



 

 

Članak 9. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči Doma. 

 

         Članak 10. 

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti raniji Pravilnik o stručnom usavršavanju i 

opsposobljavanju radnika od 15. lipnja 2006. g. 

 

 

Urbroj:   587       /2015 

Nedešćina, 15. Prosinca 2015. 

 

predsjednica Stručnog vijeća:   

 

Daniela Rajković, 

bacc.med.tech. 

 

 

 

UtvrĎuje se da je ovaj Pravilnik objavljen na oglasnoj ploči Doma dana 15. 12. 2015. godine 

te da je isti stupio na snagu dana 23. 12. 2015. godine. 

 

ravnateljica: 

 

Sabina Kliman, 

mag. soc. rada 

 

 

 

 

 

 

 


