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Člankom 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97., 47/99. i
35/08.) i člankom 161. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13.) utvrđeno
je da statut doma donosi upravno vijeće doma socijalne skrbi uz suglasnost osnivača.
Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Osijek na sjednici održanoj 20. studenoga
2014. godine donijelo je Statut Doma. Stupanjem na snagu toga Statuta prestat će važiti Statut Doma
za starije i nemoćne osobe Osijek donesen 30. rujna 2009. godine.
Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo na sjednici održanoj 21. studenoga
2014. godine donijelo je Statut Doma. Stupanjem na snagu toga Statuta prestat će važiti Statut Doma
za starije i nemoćne osobe Đakovo donesen 21. listopada 2009. godine.
Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir na sjednici održanoj 21.
studenoga 2014. godine donijelo je Statut Doma. Stupanjem na snagu toga Statuta prestat će važiti
Statut Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir donesen 21. kolovoza 2009. godine.
Dana 1. siječnja 2014. godine stupio je na snagu novi Zakon o socijalnoj skrbi kojim su
izmijenjeni uvjeti za izbor i imenovanje ravnatelja u smislu definiranja akademskog zvanja i
akademskog stupnja.
Novim Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga ("Narodne novine"
broj 40/14.) koji je stupio na snagu 29. ožujka 2014. godine, propisuju se minimalni uvjeti za pružanje
socijalnih usluga, djelatnost i vrsta pružatelja usluga, te uvjeti prostora, opreme, stručnih i drugih
radnika koji se određuju prema korisničkim skupinama kojima se pružaju usluge.
Statutima domova za starije i nemoćne osobe Osijek, Đakovo i Beli Manastir utvrđen je status,
naziv i sjedište, djelatnost, pečat i znak, prijem korisnika, pravni položaj, zastupanje i predstavljanje,
unutarnji ustroj, tijela doma i djelokrug njihovog rada, unutarnji nadzor, javnost rada, poslovna i
profesionalna tajna, opća akti te ostala pitanja značajna za rad domova.
Djelatnost domova koji se skrbe za starije i nemoćne osobe propisana člankom 165. stavak 2.
Pravilnika je pružanje usluga smještaja, poludnevnog i cjelodnevnog boravka, usluge pomoći u kući te
organiziranog stanovanja u stambenim jedinicama. Sukladno članku 87. stavak 1. Zakona o socijalnoj
skrbi usluga smještaja obuhvaća usluge stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog
rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog
provođenja vremena i organiziranog prijevoza, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.
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Pored navedenih djelatnosti, domovi mogu obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju
navedenih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost upisanu u
sudski registar sukladno članku 30. stavak 2. Zakona o ustanovama.
Slijedom toga usklađene su djelatnosti domova za starije i nemoćne osobe Osijek, Đakovo i
Beli Manastir.
Dom za starije i nemoćne osobe Osijek ima svoj logo koji se koristi na memorandumu, na
pločama s nazivom Doma, na službenim vozilima i po potrebi na drugim mjestima, dok domovi
Đakovo i Beli Manastir nemaju logo.
Prema članku 37. Pravilnika pružatelj usluga može imati ustrojstvene jedinice (odjele) ovisno
o srodnosti i povezanosti poslova, te potrebnog broja izvršitelja za njihovo obavljanje koji se uređuju
općim aktom. Za uspostavu unutarnjeg ustrojstva u domovima čiji je osnivač Republika Hrvatska i
jedinice područne (regionalne) samouprave, potrebno je ustrojiti najmanje dva odjela, pri čemu odjel
u kojem su zaposleni stručni i drugi radnici u neposrednom radu s korisnicima mora imati najmanje 9
radnika, a odjel u kojem su zaposleni pomoćno-tehnički radnici mora imati najmanje 12 radnika,
uključujući i voditelja.
Slijedom toga, uređene su ustrojbene jedinice domova tako da Dom u Osijeku ima ustrojbene
jedinice Odjel zdravstvene, pojačane njege korisnika i pomoći u kući, Odjel prehrane i Odjel
pomoćno-tehničkih poslova. Dom u Đakovu ima ustrojbene jedinice Odjel zdravstvene, pojačane
njege korisnika i pomoći u kući i Odjel prehrane i pomoćno tehničkih poslova. Dom u Belom
Manastiru ima ustrojbene jedinice Odjel zdravstvene i pojačane njege korisnika i Odjel prehrane i
pomoćno tehničkih poslova. Domovi u Đakovu i Belom Manastiru imaju 1 ustrojbenu jedinicu manje,
s obzirom na srodnost i povezanost poslova koje obavljaju i na činjenicu da imaju manje zaposlenih
radnika te da Dom u Belom Manastiru ne pruža uslugu pomoći u kući.
-

Tijela doma su:
upravno vijeće
ravnatelj i
stručno vijeće.

Sastav upravnog vijeća i način izbora njegovih članova sukladan je članku 149. i 151. Zakona
o socijalnoj skrbi prema kojem upravno vijeće čine tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik
radnika zaposlen u domu i jedan korisnik doma. Članove upravnog vijeća, predstavnike osnivača i
korisnika, imenuje osnivač. Člana upravnog vijeća, predstavnika radnika zaposlenih u domu imenuje
radničko vijeće, a ako ono nije utemeljeno, predstavnika radnika biraju radnici na slobodnim i
neposrednim izborima, tajnim glasovanjem sukladno posebnom propisu. Predstavnika korisnika
doma, predlažu korisnici doma, većinom glasova sudionika skupa korisnika.
Nadležnosti upravnog vijeća određene su Zakonom i statutom ustanove. Upravno vijeće
između ostalog, predlaže osnivaču promjenu naziva i sjedišta doma, donosi odluku o promjeni
djelatnosti doma uz prethodnu suglasnost osnivača, predlaže osnivaču statusne promjene i prestanak
rada doma, donosi odluku o cijeni usluga koje pruža dom, odlučuje o nabavi, odnosno prodaji
osnovnih sredstava, o izvođenju investicijskih radova, investicijskom i tekućem održavanju čija
pojedinačna vrijednost prelazi 100.000,00 kuna, odlučuje o izdavanju mjenice i drugih sredstava
osiguranja plaćanja čija vrijednost prelazi 100.000,00 kuna.
Upravno vijeće odlučuje, uz suglasnost osnivača, o udruživanju u zajednice ustanova, o
kreditnom zaduživanju doma, o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju nekretnina doma, o izdavanju
mjenice i drugih sredstava osiguranja plaćanja čija vrijednost prelazi 700.000,00 kuna, o nabavi,
odnosno prodaji osnovnih sredstava, o izvođenju investicijskih radova, investicijskom i tekućem
održavanju čija pojedinačna vrijednost prelazi 700.000,00 kuna.
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Temeljem članka 153. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrb ravnatelj organizira i vodi rad i
poslovanje doma, predstavlja i zastupa dom, odgovara za zakonitost rada. Osim poslova utvrđenih
Zakonom, ravnatelj obavlja i druge poslove utvrđene statutom, kao što je odlučivanje o stjecanju,
opterećivanju i otuđivanju druge imovine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 100.000,00 kuna i dr.
Ravnatelj se imenuje na način propisan Zakonom i mora ispunjavati uvjete za imenovanje iz
članka 154. stavak 1. Zakona, i to završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije,
sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih,
humanističkih ili drugih društvenih znanosti, najmanje pet godina radnog staža u propisanom
akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi
ili drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, da ne
postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona (da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od
kaznenih djela; protiv života i tijela, protiv osobne slobode i spolne slobode, protiv braka, obitelji i
djece i dr., da joj nije pravomoćno izrečena prekršajno pravna sankcija za nasilje u obitelji, da se
protiv nje ne vodi postupak pred nadležnim sudom za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i
iskorištavanja djeteta) i da ima hrvatsko državljanstvo.
Stručno vijeće je stručno i savjetodavno tijelo doma i čine ga svi stručni radnici doma.
Stručno vijeće obavlja poslove sukladno članku 159. Zakona o socijalnoj skrbi.
Javnost rada postiže se objavljivanjem općih akata na oglasnoj ploči, uvidom u
dokumentaciju doma ili putem sredstava javnog priopćavanja. Informacije može dati ravnatelj i osobe
koje ravnatelj za to ovlasti, što je sukladno člancima 60. - 63. Zakona o ustanovama.
Statutima je utvrđeno i što se smatra poslovnom i profesionalnom tajnom, način čuvanja te
posljedice u slučaju povrede ove dužnosti.
Opći akti doma su statut, pravilnici, poslovnici i drugi opći akti. Statutima je uređeno da
određene pravilnike donosi upravno vijeće, kao što je Pravilnik o radu, Pravilnik o organizaciji i
sistematizaciji poslova, Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika. Ravnatelj donosi Pravilnik o kućnom
redu, Pravilnik o unutarnjem nadzoru, Pravilnik o zaštiti na radu i Pravilnik o zaštiti od požara.
Statutom je utvrđeno da opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana njihovog objavljivanja, a u
izuzetnim slučajevima i danom objavljivanja.
Sukladno članku 54. stavak 1. Zakona o ustanovama i članku 161. stavak 2. Zakona o
socijalnoj skrbi statut doma donosi upravno vijeće doma socijalne skrbi uz suglasnost osnivača.
Slijedom navedenoga predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje zaključaka
koji u prijedlogu glase:
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a)
Temeljem članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97.,
47/99. i 35/08.), članka 161. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13.) i
članka 30. točka 16. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99.,
3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela
je na _____ sjednici _____________ 2014. godine

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Statut
Doma za starije i nemoćne osobe Osijek

I.
Daje se suglasnost na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Osijek koji je donijelo Upravno
vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Osijek na sjednici održanoj 20. studenoga 2014. godine.
II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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b)

Temeljem članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97.,
47/99. i 35/08.), članka 161. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13.) i
članka 30. točka 16. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99.,
3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela
je na _____ sjednici _____________ 2014. godine

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Statut
Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo

I.
Daje se suglasnost na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo koji je donijelo
Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo na sjednici održanoj 21. studenoga 2014.
godine.
II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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c)

Temeljem članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97.,
47/99. i 35/08.), članka 161. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13.) i
članka 30. točka 16. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99.,
3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela
je na _____ sjednici _____________ 2014. godine

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Statut
Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir

I.
Daje se suglasnost na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir koji je donijelo
Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir na sjednici održanoj 21. studenoga
2014. godine.
II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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