
Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99 i 

35/08) i članka 161. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 

157/13,152/14,99/15,52/16,16/17 i 130/17)  Upravno vijeće Doma za odgoj djece i mladeži Pula, 

Boškovićev uspon 6, Pula, na 28. sjednici, održanoj 21. prosinca 2019. godine donijelo je 

 

IZMJENE I DOPUNE  

STATUTA DOMA ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI PULA 

 

Članak 1. 

U članku 1. nakon riječi „tijela Doma“ dodaju se riječi „za odgoj  djece i mladeži Pula (u daljnjem 

tekstu: Dom)” 

Članak 2. 

Iza članka 3. dodaje se članak 3a. koji glasi: 

“Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u 

muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.”  

 

Članak 3. 

Članak 7. mijenja se i glasi: 

„Djelatnost socijalne skrbi Dom ostvaruje prema djeci, mladima i mlađim punoljetnim osobama 

do navršene 21. godine života s problemima u ponašanju i teškoćama mentalnog zdravlja, 

pružanjem sljedećih vrsta usluga: 

- uslugu privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa 

- uslugu privremenog smještaja u kriznim situacijama - prihvat 

- uslugu poludnevnog boravka u Domu 

- uslugu poludnevnog boravka u školi 

- usluga savjetovanja i pomaganja djeci i mladima nakon izlaska iz skrbi i djeci smještenoj 

u udomiteljskoj obitelji 

 

Dom provodi timsku procjenu kroz uslugu smještaja ili boravka korisnika koji traje 30 dana. 

Dom provodi izvršenje odgojnih mjera izrečenih maloljetnicima i mlađim punoljetnim osobama 

(posebna obveza – upućivanje u savjetovalište za mlade, upućivanje u disciplinski centar, pojačana 

briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, te upućivanje u odgojnu ustanovu), te 

maloljetnicima koji su, u tijeku pripremnog postupka, rješenjem suca za mladež upućeni u 

privremeni smještaj u ustanovu, do okončanja pripremnog postupka.“ 

 



Članak 4. 

Iza članka 18. dodaje se članak 18a koji glasi: 

„Ako u obavljanju djelatnosti iz članka 8. i 9. ovog Statuta Dom ostvari dobit, ta se dobit 

upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti i unapređenje rada Centra. 

Dom može koristiti prihod od donacije isključivo za namjenu koju odredi donator, a ukoliko 

namjenu ne odredi donator, odredit će je Centar.“ 

Članak 5. 

U članku 21. briše se točka iza riječi “ravnatelj” i dodaju riječi “i odgovoran je za zakonitost 

rada” 

Članak 6. 

U članku 25. briše se stavak 1 i zamjenjuje riječima: „Rad Doma ustrojen je u sjedištu kao 

jedinstvena organizacijska jedinica, stručni, financijsko-računovodstveni i administrativni poslovi 

te poslovi zaštite na radu i zaštite od požara obavljaju se pod neposrednim rukovođenjem 

ravnatelja.“ te se dodaje stavak dva koji glasi: „Dom uslugu socijalne skrbi poludnevnog boravka 

u školi pruža izvan sjedišta Doma koja se  obavlja pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja.”, a 

stavak 2. postaje stavak 3. 

Članak 7. 

Nakon čl. 51. umeće se: 

„VII. NAČIN OSIGURANJA SREDSTAVA ZA RAD 

Članak 52. 

Sredstva za rad i poslovanje Doma osiguravaju se iz državnog proračuna, od obavljanja djelatnosti 

te drugih izvora, sukladno zakonu. 

 

Članak 53. 

Sredstva za rad i poslovanje Doma koriste se samo za namjene utvrđene zakonom te financijskim 

planom Doma. 

Ako Dom u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključiv za: 

-obavljanje i razvoj djelatnosti Doma, 

- unapređenje rada Doma sukladno zakonu i podzakonskim aktima, 

 

Članak 54. 

 Dom donosi financijski plan prije početa godine na koju se plan odnosi. 

Ako se financijski plan ne donese u propisanom roku, donosi se privremeni financijski plan od 

najdulje tri mjeseca poslovanja. 

Odluku o financijskom planu i privremenom financijskom planu donosi Upravno vijeće. 



 

Članak 55. 

Ravnatelj Doma je nalogodavac za izvršenje financijskog plana Doma. 

 

Članak 56. 

 Dom po isteku kalendarske godine donosi godišnji obračun. 

Prilikom usvajanja godišnjeg obračuna ravnatelj podnosi financijsko izvješće za proteklu godinu 

Upravnom vijeću i Ministarstvu.“ 

 

Članak 7. 

Glava VII., postaje Glava VIII. , a članci 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 

65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., i 73. postaju članci 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 

67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77. i  78. 

 

Članak 8. 

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana nakon objave na Oglasnoj ploči Doma  

i uz dobivenu suglasnost Ministarstva za demografiju 

Klasa: 550-01/15-01/1 

Ur.broj: 2168-406-20-4 

Predsjednica Upravnog Vijeća: 

                                                                 Ilirjana Croata Medur 

 

Na ove Izmjene i dopune Statuta Doma za odgoj djece i mladeži Pula Ministarstvo za demografiju, 

obitelj, mlade i socijalnu politiku dalo je suglasnost dana 27. siječnja 2020. godine. 

Utvrđuje se da su Izmjene i dopune Statuta Doma za odgoj djece i mladeži Pula objavljeni na 

oglasnoj ploči dana 4. veljače 2020. godine, te je stupio ma snagu dana 11. veljače 2020. godine. 


