
 Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 
29/97,47/99 i 35/08), članka 140. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 
33/12), članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" 
broj 24/09 i 11/10) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke 
("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09) Gradsko vijeće Grada Rijeke, 
na sjednici 22. studenoga 2012. godine, donijelo je  
 

O D L U K U  
o davanju prethodne suglasnosti na  

Izmjene i dopune Statuta Dječjeg doma "Tić" Rijeka  
 

Članak 1.  
 

 Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg doma "Tić" Rijeka, 
u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg doma "Tić" Rijeka, na sjednici održanoj 15. 
listopada 2012. godine.  
 

Članak 2. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
KLASA: 021-05/12-01/219 
URBROJ: 2170-01-16-00-12-4 
Rijeka, 22. studenoga 2012. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE 
 

 
Predsjednica 

Gradskog vijeća 
 

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r. 
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 Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 
29/97, 47/99 i 35/08) i članka 140. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 
33/12), Upravno vijeće Dječjeg doma "Tić" Rijeka uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća 
Grada Rijeke na sjednici održanoj dana _______________ godine, donijelo je  
 
 

IZMJENE I DOPUNE STATUTA  
DJEČJEG DOMA "TIĆ" RIJEKA 

 
 

Članak 1. 
 

 U Statutu Dječjeg doma "Tić" Rijeka, u članku 1. riječi: "unutarnje ustrojstvo" 
zamjenjuju se riječima: "unutarnji ustroj". 

 
Članak 2. 

 
             Glava V. mijenja se i glasi: 
             "V. UNUTARNJI USTROJ DOMA". 
 

Članak 3. 
 

              Članak 10. mijenja se i glasi: 
 "Unutarnjim ustrojem osigurava se racionalan rad Doma u cilju ostvarivanja 
obavljanja djelatnosti Doma.  
 Pravilnikom o unutarnjem ustroju Doma pobliže se uređuje unutarnji ustroj te način 
obavljanja djelatnosti. 
 Pravilnik o unutarnjem ustroju Doma donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja."  
                

 
Članak 4. 

 
 U članku 11. stavku 1. točka 4. briše se. 
 Dosadašnja točka 5. postaje točka 4. 
 

Članak 5. 
  

 Članak 12.  mijenja se i glasi: 
 " Domom upravlja Upravno vijeće. 
   Upravno vijeće ima pet (5) članova, a čine ga:  
  - 3 (tri) predstavnika iz reda osnivača, 
 - 1 (jedan) predstavnik iz reda radnika Doma,  
 - 1 (jedan) predstavnik iz reda roditelja ili skrbnika Korisnika Doma.  
 Članove upravnog vijeća iz stavka 2.podstavka 1. ovoga članka imenuje osnivač na 
način predviđen njegovim općim aktom.  
 Člana Upravnog vijeća iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka imenuje radničko 
vijeće. Ako radničko vijeće nije utemeljeno, predstavnika radnika u Upravnom vijeću biraju 
radnici neposrednim i tajnim glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu za izbor 
radničkog vijeća koje ima jednog člana.  
 Člana Upravnog vijeća iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka predlažu roditelji ili 
skrbnici Korisnika Doma na skupu roditelja ili skrbnika Korisnika Doma, a imenuje ga osnivač.  
 Članovi Upravnog vijeća imenuju se odnosno biraju na vrijeme od četiri (4) godine.  
 Ista osoba može biti imenovana odnosno izabrana za člana Upravnog vijeća najviše 
dva puta uzastopno." 
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Članak 6. 

 
 Članak 13. mijenja se i glasi:  
 "Predstavnici osnivača u Upravnom vijeću moraju imati najmanje završen 
preddiplomski ili diplomski studij i radno iskustvo na poslovima u djelatnosti socijalne skrbi, a 
iznimno u drugoj društvenoj ili srodnoj djelatnosti." 
 

Članak 7.  
 

 Članak 16. mijenja se i glasi:  
 "Prvu konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća saziva ravnatelj u roku od trideset 
dana od dana imenovanja članova Upravnog vijeća."  

 
Članak 8.  

 
 Iza članka 16. dodaje se novi članak 16a. koji glasi:  
 "Do izbora predsjednika Upravnog vijeća, sjednicom Upravnog vijeća predsjedava 
ravnatelj.  
 Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi Upravnog 
vijeća između predstavnika osnivača 
            Predsjednik i zamjenik predsjednika Upravnog vijeća biraju se javnim glasovanjem. "  

 
                                                                   Članak 9. 
 
           U članku 18. stavak 4. mijenja se i glasi: 
           "Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim se pobliže uređuje način rada i 
donošenja odluka Upravnog vijeća."  
 
                                                                  Članak 10. 
 
           U članku 21. stavku 2. podstavak 13. mijenja se i glasi: 
           "- predlaže unutarnji ustroj Doma,". 
 

Članak 11. 
 

 U članku 23. stavak 3. mijenja se i glasi:  
 "Za ravnatelja Doma može biti imenovana osoba:  
 - koja je hrvatski državljanin,  
 - koja ima završen diplomski ili poslijediplomski studij socijalnog rada, socijalne 
politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, 
logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti,  
 - koja ima najmanje  pet godina radnog iskustva u struci, od toga najmanje tri godine 
 u djelatnosti socijalne skrbi,  
 - koja nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv života i tijela, protiv slobode i 
prava čovjeka i građanina, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, kaznena djela spolnog 
zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv službene dužnosti, 
protiv imovine, protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, protiv vjerodostojnosti isprava, 
protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom i za kaznena djela protiv Republike 
Hrvatske, prema kojoj nije izrečena prekršajnopravna sankcija za nasilje u obitelji te protiv 
koje se  ne vodi postupak pred nadležnim sudom za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i 
iskorištavanja djeteta."  
 Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:  
 "Iznimno, ako se na javni natječaj nije javio niti jedan kandidat koji ispunjava uvjete iz 
stavka 3. podstavka 2. ovoga članka, za ravnatelja Doma može biti imenovana osoba koja 
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ima završen odgovarajući preddiplomski studij i ispunjava uvjete iz stavka 3. podstavka 1., 3. 
i 4. ovoga članka".   

 
Članak 12.  

 
 Članak 26. mijenja se i glasi:  
 "Osoba imenovana za ravnatelja sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom 
radnom vremenu na vrijeme od četiri godine.  
 Ugovor iz stavka 1. ovoga članka, u ime Upravnog vijeća, sklapa predsjednik 
Upravnog vijeća.  
 Osobi koja je imenovana za ravnatelja Doma, istekom mandata, ako ne bude 
ponovno imenovana ravnateljem, Dom je dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu za 
poslove za koje ispunjava uvjete." 
 

Članak 13. 
  

  U članku 27. stavku 1. riječi: "predsjednik Stručnog vijeća" zamjenjuju se riječima: 
"osoba koju odredi ravnatelj."    
  Stavak 3. mijenja se i glasi: 
             "Zamjenik ravnatelja mora ispunjavati uvjete za ravnatelja iz članka 23. ovoga 
Statuta."  

 
Članak 14. 

  
 U članku 28. stavku 2. podstavak 3. mijenja se i glasi:  
            "- ako je ravnatelj pravomoćno osuđen za a kazneno djelo protiv života i tijela, protiv 
slobode i prava čovjeka i građanina, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, kaznena 
djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv 
službene dužnosti, protiv imovine, protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, protiv 
vjerodostojnosti isprava, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom i za kaznena 
djela protiv Republike Hrvatske, ako mu je izrečena prekršajno-pravna sankcija za nasilje u 
obitelji te ako se protiv ravnatelja vodi postupak pred nadležnim sudom za kazneno djelo 
spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta." 
           Podstavak 7. mijenja se i glasi: 
           "- ako je nalazom inspekcije ustanovljena teža povreda propisa i općih akata Doma ili 
su utvrđene veće nepravilnosti u radu ravnatelja".  
 

Članak 15.  
 

 Članak 31. mijenja se i glasi:  
 "Stručno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim se uređuje način izbora predsjednika i 
zamjenika predsjednika te način rada i donošenja odluka Stručnog vijeća." 
 

Članak 16. 
 Članci 32., 33. i 34. brišu se.  
 

Članak 17.  
 

 U glavi VI. odjeljak 4. "Etičko povjerenstvo" i članci 35. do 39. brišu se. 
            U glavi VI. u odjeljku 5. "Povjerenstvo za kvalitetu" broj: "5."zamjenjuje se brojem:"4." 
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Članak 18.  
 

            Članovima Upravnog vijeća kojima je mandat u tijeku, mandat prestaje istekom 
vremena na koje su imenovani odnosno izabrani. 
 
                                                                   Članak 19.                                                                    
 
            Danom stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Statuta prestaje mandat članova 
Etičkog povjerenstva.  
 
                                                                   Članak 20. 
 
 Do usklađenja Poslovnika o radu Stručnog vijeća s odredbama ovih Izmjena i dopuna 
Statuta, Stručno vijeće Doma će poslove iz svoje nadležnosti obavljati na osnovu postojećeg 
Poslovnika o radu Stručnog vijeća.  
 

Članak 21.  
 

  Opći akti Doma uskladit će se sa ovim Izmjenama i dopunama Statuta u roku od 60 
dana od dana njihova stupanja na snagu.  
 Do donošenja općih akata u smislu stavka 1. ovoga članka, ostaju na snazi postojeći 
opći akti Doma, ako nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Izmjenama i dopunama Statuta. 
 

Članak 22.  
 

 Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave na 
oglasnoj ploči Doma.  
       
 
        Predsjednica Upravnog vijeća  
 
        ___________________________ 
                       Dunja Kuhar  
 
 
 
 
 
 
 Na ove Izmjene i dopune Statuta Dječjeg doma "Tić" Rijeka, Gradsko vijeće Grada Rijeke dalo 
je prethodnu suglasnost dana 22. studenoga 2012. godine (KLASA: 021-05/12-01/219, URBROJ: 170-
01-16-00-12-2). 
 
 Utvrđuje se da su ove Izmjene i dopune Statuta objavljene na oglasnoj ploči Dječjeg doma 
"Tić" Rijeka, dana _____________2012. godine te da su stupile na snagu dana___________2012. 
godine.  
 
                Ravnateljica  
 
        __________________________ 
               Tamara Žakula Desnica  
 
 


