
 

 

   REPUBLIKA HRVATSKA 
 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
 
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
Pula, Flanatička  29, p.p. 198 
tel.052/372-155, fax: 052/372-154 
 
KLASA: 550-01/13-01/13 
URBROJ: 2163/1-06/5-13-4 
Pula, 4. ožujka 2013. 
 
 
 

           
 ŽUPANU  

ISTARSKE ŽUPANIJE 
putem 

Stručne službe Skupštine  
Pazin 

 
 
 

PREDMET: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju nacrta i utvrđivanju prijedloga  
odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Doma    
za starije i nemoćne osobe ''Domenico Pergolis'' Rovinj 
-     dostavlja se, 

 
 
 
Poštovani, 
 
u privitku dopisa dostavljamo Vam Prijedlog zaključka o prihvaćanju nacrta i  

utvrđivanju prijedloga odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Doma za 
starije i nemoćne osobe ''Domenico Pergolis'' Rovinj. 
 
 S poštovanjem, 
 
 

Pročelnica 
                       Sonja Grozić – Živolić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
   ISTARSKA ŽUPANIJA 
  ŽUPAN 

KLASA: 550-01/13-01/06 
URBROJ: 2163/1-01/8-13-2 
Pula, 06. ožujka 2013. 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
ISTARSKE ŽUPANIJE 

n/r predsjednika Dino Kozlevac 
Dršćevka 3, 52000 Pazin 

 
 
PREDMET: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju nacrta i utvrđivanju prijedloga 

odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Doma za 
starije i nemoćne osobe ''Domenico Pergolis'' Rovinj 

 
 
Temeljem članka 65. Statuta Istarske županije (Službene novine br. 10/09) Župan Istarske 
županije dana 06. ožujka 2013. godine donosi 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i 
dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe ''Domenico Pergolis'' Rovinj Klasa: 
012-03/13-01/01 Urbroj: 2171-381-02-13-2 od 1. ožujka 2013. godine , te iste čini 
sastavni dio ovoga zaključka. 

 
2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovoga zaključka dostavlja se Županijskoj skupštini Istarske 

županije radi raspravljanja i odlučivanja. 
 

3. Za izvjestiteljicu po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se Sonja 
Grozić Živolić - pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske 
županije. 

 
4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

 
                  Župan 
         Istarske županije 
            Ivan Jakovčić 
  



Na temelju odredbe članka 140. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne 
novine br. 33/12) te odredbe članka 43. Statuta Istarske županije (Službene novine 
Istarske županije br. 10/09) Županijska skupština Istarske županije na sjednici održanoj 
dana ________ 2013. godine donosi 

 
 

Odluku 
 
 

1. Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe 
''Domenico Pergolis'' Rovinj Klasa: 012-03/13-01/01 Urbroj: 2171-381-02-13-2 od 
1. ožujka 2013. godine, te iste čine sastavni dio ove odluke. 

 
 

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama 
Istarske županije. 
 

 
Klasa: 
Urbroj: 
Pazin 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 

PREDSJEDNIK 
Dino Kozlevac 

 
 

 
 
 
Dostaviti: 

1. Dom za starije i nemoćne osobe ''Domenico Pergolis'' Rovinj 
2. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije 
3. Arhiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽENJE 
 
 

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 
Odredbom članka 140. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi propisano je da statut doma 

za starije i nemoćne osobe donosi Upravno vijeće uz suglasnost osnivača. Odredbom 
članka 261. istoga Zakona propisano je da su ustanove socijalne skrbi dužne uskladiti 
statute i druge opće akte sa odredbama Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 33/12). 
 
    
 

II. OCJENA STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE 
Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe ''Domenico Pergolis'' Rovinj donijelo 

je Izmjene i dopune Statuta doma kojima su u skladu sa zakonskom obvezom uskladili 
odredbe statuta s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 33/12). Donesene 
Izmjene i dopune Statuta se nalaze u privitku ovog obrazloženja. 
 

 
 
 
  

III. TEKST PRIJEDLOGA ODLUKE 
Tekst prijedloga odluke sastavni je dio ovoga obrazloženja 

 
 



Na temelju članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 33/12) Upravno
vijeće Doma za starije i nemoćne osobe «Domenico Peroglis» Rovinj - Casa per anziani e
disabili «Domenico Perogolis» Rovigno na sjednici održnoj dana OI. ožujka 2013. godine
donijelo je

IZMJENE l DOPUNE

STATUTA

Čluak l.

U članku 5. bri!e se:
«Dom ima dislocirani objekt u Zagrebačkoj 10»

Ćlanak 2.

U članku 22. stavak 4. mijenja se iglasi:
«Predstavnici osnivača u Upravnom vijeću moraju imati najmanje zavrien preddiplomski ili
diplomski studij i radno iskustvo na poslovima u djelatnosli socijalne skrbi, iznimno u drugoj
dru!tvenoj ili srodnoj djelatnosti. tlanove Upravnog vijeća, predstavnike osnivača i korisnika.
imenuje osnivač na mandat od četiri godine. Clana Upravnog vijeća ispred korisnika predlažu
korisnici Doma na skupu korisnika. a člana Upravnog vijeća ispred radnika zaposlenih u
Domu, imenuje radničko vijeće, a ako ono nije utemeljeno, predstavnika radnika imenuju
radnici sukladno odredbama Zakona o radu».

Članak 3.

Članak 23. mijenja sc i glasi:
\<Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 godine.
Naknadu za rad članova Upravnog vijeća Doma utvrduje osnivač. ako za tu namjenu Domu
osigura sredstva.
Sjednici Upravnog vijeća na kojoj se odlučuje O izboru i imenovanju ravnatelja ne mogu
prisustvovati osobe koje su se natjecale za ravnatelja.»

Ćlanak 4.
U članku 26. briše se stavak 5.
((O pravu i visini naknade članova Upravnog vijeća odlučuje 2upanijska skupStina prilikom
usvajanja Odluke o minimalnim financijskim standardima za financiranje domova socijalne
skrbi na području županije».



Članak 5.

Članak 32. mijenja se iglasi:
(<Zaravnatelja doma socijalne skrbi može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete prema
važećem Zakonu o socijalnoj skrbi».

Članak 6.

U ćlanak 34. dodaje se ,",val< 3.

.cOsobi koja je imenovana za ravnatelja doma socijalne skrbi kojem je osnivač Republika
Hrvatska ili jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave. istekom mandata. ako ne
bude ponovno imenovana ravnateljem. dom je dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu za
poslove za koje ispunjava uvjete)}.

tlanak7.

Članak 36. mijenja se i glasi:

((Upravno vijeće dužno je razriješiti ravnatelja doma socijalne skrbi 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 ureduju radni
odnosi dovode do prestanka ugovora o radu.

- ako je nastupila zapreka iz članka 205. stavka l. ovoga Zakona,

- ne provodi program rada doma koji je donijelo upravno vijeće.

- u svojem radu krši propise i opće akte doma ili neopravdano ne izvrlava odluke upravnog
vijeća ili postupa II suprotnosti s njima,

- svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči domu veću Stetu. zanemaruje ili
nemamo obavlja svoju dUŽllosttako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju
djelatnosti.

- ako je nalazom inspekcije ustanovljena teža povreda propisa općih akata doma ili su
utvrdene veće nepravilnosti u radu ravnatelja.

Upravno vijeće mora prije donošenja odluke o razrješenju obavijestiti ravnatelja o razlozima
za razrjdenje i dati mu mogućnost da se o njima pisano izjasni.»



tlanak 8.

U članku 38. dodaj. s. stavak 2.

«zamjenik ravnatelja ima prava idužnosti obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne
može odgađati do ravnateljeva povratka».

Članak 9.

Clanak 39. mijenja se i glasi:

«Dom socijalne skrbi ima ::.1ručnovijeće kojeg čine svi stručni radnici doma.

Stručno vijeće donosi Poslovnik kojim se ureduje način izbora predsjednika 7.amjenika

predsjednika te način rada i donošenje odluka.

Stručno vijeće raspravlja idaje ravnatelju i upravnom vijeću doma mi~ljenje i prijedloge o:

- stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost doma,

- ustroju doma ipodružnica,

- utvrđivanju plana i programa rada doma socijalne skrbi i prati njegovo ostvarivanje.

- najsloženijim stručnim pitanjima u stručnom radu doma,

- potrebi stručnog usavdavanja stručnih radnika doma,

- drugim pitanjima vezanim za stručni rad utvrdenim statutom doma.»

Članak 10.

Clanak 40b mijenja se i glasi:

«Kao stručno i savjetodavno tijelo u Domu sc osniva Komisija za prijem i otpust korisnika

Komisiju iz stavka 1. ovog Clanka, u pravilu čine:

- socijalni radnik Doma

- radni terapeut

- medicinska sestra - voditelj odjela zdravstvene brige i njege

• liječnik primame zdravstvene wtite

- socijalni radnik nadležnog Centra za socijalnu skrb

Sastav. nadležnost, način i postupak rada i odlučivanja Komisije iz stavka I. ovog

Clanka ureduje se Pravilnikom o prijemu i otpustu korisnika»).



Ćlanak ll.

Ove izmjene idopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči
Doma. a nakon dobivanja suglasnosti na isti od strane Osnivača.

Ćlanak 12.

Upravno vijete Doma utvrditi će idostaviti osnivaču pročišćeni tekst Statuta.

KLASA: 012-03/13-01/01

URBROJ: 2171.381-02-13-2

U Rovinju. 01. ožujka 2013.

ZAMJENICA PREDSJEDNICE

UPRA VNOG VIJEĆA

:a"'~!t...~ ~ lida Knežević
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OBRAZLOŽENJE

Izmjenama idopunama StalUta Doma pristupilo se iz razloga:

Zbog donošenja novog Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 33/12) koji je stupio na
snagu 24.03.2012. g. ikoji je u čl. 261. propisao obvezu usklađivanja Statuta idrugih
općih akata s odredbama tog Zakona u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu

Usklađivanje s novim Zakonom o socijalnoj skrbi (NN br. 33112) izvršeno je u pogledu

slijedećih odredbi Statuta:

članak 5. Statuta briše se iz razloga što je dom prestao djelovati na lokaciji -

dislociranom objektu u Zagrebačkoj ulici 10 temeljem Rješenja MinistarstVa zdravstva

isocijalne skrbi UP/I-5S0-06/11-07122 urbroj: 534-09-2-4/6-11-1 od 5. prosinca 2011.

godine. dislocirani objekt napuStenje s danom II. travnja 2012, godine

članak 22. Statuta uskladen je sa člankom 132. Zakona u pogledu imenovanja članova

Upravnog vijeća

članak 23. Statuta uskladen je sa člankom 132. zakona u pogledu mandata članova

Upravnog vijeća i o nemogućnosti prisustvovanja osobe koja se natjecala za ravnatelja

sjednici Upravnog vijeća na kojoj se odlučuje o izboru i imenovanju ravnatelja

članak 26. Statuta uskladen je sa člankom 132. Zakona u pogledu prava i visine

naknada za rad Upravnog vijeća

članak 32. Statuta usklađen je sa člankom 134. zakona u pogledu uvjeta za

imenovanje ravnatelja doma socijalne skrbi

članak 34. Statuta usklađen je sa člankom 135. Zakona u pogledu sklapanja ugovora o

radu za poslove za koje ispunjava ravnatelj nakon isteka mandata ravnatelja.

članak 36. Statuta usklađen je sa člankom 137. Zakona u pogledu razrjdenja

ravnatelja doma prije isteka mandata za koji je izabran.

ćlanak 38. Statuta usklađen je sa člankom 136. Zakona u pogledu osobe koja

zamjenjuje I1Ivnalelja u slučaju privremene sprijcćenosti ravnatelja u obavljanju

ravnateljskih poslova.

ćlanak 39. Slatuta usklađen je sa člankom 139. Zakona u pogledu tijela doma

socijalne skrbi - Stručno vijeće. sastav stručnog vijeća i ovlasti.

članak 40b Statuta uskladen je sa člankom 105. Pravilnika o mdu, sistematizaciji i

unutarnjem ustrojstvu Doma u pogledu naziva radnih mjesta pojedinih članova

Komisije za prijem i otpust korisnika.

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene. a utvrdena je i obveza Upravnog vijeća da

izradi idostavi osnivaču pročišćeni tekst Statuta



Na Izmjene i dopune Statuta Klasa: 012-03/13-01/01 Ur. broj: 2171-381-02-13-2 od Ot.
ožujka 2013. g.• suglasnost je dao osnivač svojim aktom Klasa., ~
Urbroj: od 2013.g ..

Izmjene i dopune Statuta objavljene su na oglasnoj ploči Doma za starije inemoćne
osobe "Domenico Pergolis" Rovinj - casa per anziani e disabili "Domenico Pergolis"
Rovigno. dana 2013.g. te su stupile na snagu dana 2013.g.

Potvrđuje

Ovlaštena osoba


