
 
Temeljem članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 

47/99., 35/08. i 127/19.), članka 161. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj:  
157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17. i 98/19.) i članka 50. stavak 1. Statuta Doma za starije 
i nemoćne osobe Đakovo, Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo na svojoj 19. 
sjednici održanoj dana 29.05.2020. godine, donijelo je   

 
 

ODLUKU  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA 

DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO                                                           
 
 

Članak 1. 
 

 U Statutu Doma za starije i nemoćmne osobe Đakovo od 21. studenog 2014. godine na koji je 
Skupština Osječko-baranjske županije dala suglasnost dana 16. prosinca 2014. godine u članku 9. 
stavak 1. briše se. 

Članak 2.  
 

 U članku 15. iza riječi: „sudovima“ briše se zarez, a riječi: „drugim državnim tijelima i 
tijelima s javnim ovlastima“ zamjenjuju se riječima: „i ovlaštenim javnopravnim tijelima“. 
 

Članak 3. 
 

 Članak 23. mijenja se i glasi: 
 „Radi obavljanja djelatnosti Doma organiziraju se sljedeće ustrojbene jedinice: 
 1. Odjel zdravstvene, pojačane njege korisnika i pomoći u kući 
 2. Odjel prehrane i pomoćno tehničkih poslova. 
  
 Radom odjela koordiniraju voditelji odjela. 
  
 Poslovi socijalnog rada, radne terapije, računovodstveni i administrativni poslovi obavljaju se 
pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja. 
 
 Unutar odjela i poslova mogu se ustrojiti stručne cjeline ovisno o prirodi posla i potrebama 
organizacije rada.“.  

       Članak 4. 
 

 U članku 32. stavak 3. podstavak 2. iza riječi: „sudovima“ briše se zarez, a riječi: „upravnim i 
drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima“ zamjenjuju se riječima: „i 
ovlaštenim javnopravnim tijelima“. 

 
Članak 5. 

 
 Članak 34. mijenja se i glasi: 
„Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja sukladno zakonskim odredbama. 
Natječaj za ravnatelja objavljuje se na mrežnim stranicama Doma i u „Narodnim novinama“.“ 
 

Članak 6. 
 

 Članak 37. mijenja se i glasi: 
 „Upravno vijeće Doma dužno je razriješiti ravnatelja Doma i prije isteka mandata za koji je 
izabran ako: 
– ravnatelj to osobno zahtijeva 
– nastane neki od razloga koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi 
dovode do prestanka ugovora o radu 
– je nastupila zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi  



– ravnatelj bez opravdanog razloga ne provodi program rada doma koji je donijelo upravno vijeće 
– ravnatelj u svojem radu krši propise i opće akte doma ili neopravdano ne izvršava odluke upravnog 
vijeća ili postupa u suprotnosti s njima 
– ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči domu veću štetu, zanemaruje ili 
nemarno obavlja svoju dužnost tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju 
djelatnosti 
– je nalazom inspekcije ustanovljena teža povreda propisa i općih akata doma ili su utvrđene veće 
nepravilnost u radu ravnatelja. 
 Upravno vijeće mora prije donošenja odluke o razrješenju obavijestiti ravnatelja o razlozima 
za razrješenje i dati mu mogućnost da se o njima pisano izjasni.“ 

 
Članak 7. 

 
 U članku 42. iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase: 
 
 „Dom je dužan na svojim mrežnim stranicama objaviti podatke o uvjetima i načinu pružanja 
usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti.  
 
 Dom je dužan u razumnom roku davati sredstvima javnog priopćavanja na njihov zahtjev 
informacije o obavljanju svoje djelatnosti i omogućiti im uvid u odgovarajuću dokumentaciju, ukoliko 
to nije u suprotnosti s propisima o zaštiti tajnosti podataka i zaštiti osobnih podataka.“.   

 
         Članak 8. 

 
 U članku 50. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:  
 
 „Dom je dužan akt o osnivanju, Statut te druge opće akte koji uređuju obavljanje djelatnosti 
objaviti na svojim mrežnim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku.“  

 
Članak 9. 

 
 Članak 51. mijenja se i glasi: 

„Statut i drugi opći akti Doma stupaju na snagu u pravilu osmog dana od objave, a najranije 
dan nakon dana objave na oglasnoj ploči Doma.“. 

 
        Članak 10. 

 
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu osmog dana nakon objave na 

oglasnoj ploči Doma, a objavit će se po dobivenoj suglasnosti Osnivača na istu. 
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   PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA DOMA                                                     

                                                                                       Mato Rajić spec.oec 
 
                                                                                                                                                           
                                                                                        
                                            
 Na ove Izmjene i dopune Statuta Osnivač je dao suglasnost dana  ________________ godine.  

 Ove Izmjene i dopune Statuta objavljene su na oglasnoj ploči Doma dana ________________ 

godine, i stupile su na snagu dana _______________ godine. 

  
 
                                                                                            RAVNATELJICA  
                                                                                  Branka Barna, mag.soc. rada 


