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  Na temelju čl. 161.st.2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13), čl. 

53. i 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), uz 

suglasnost osnivača, Upravno vijeće Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sv. Nikola“,  

na sjednici od 09. lipnja 2014. godine, a sukladno čl. 15. st. 2.  Statuta, donosi                               

 

STATUT 
DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA 

„UTOČIŠTE SVETI NIKOLA“ 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovim se Statutom uređuje: 

- naziv, sjedište i pečat Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti 

Nikola“    ( u daljnjem tekstu Dom), 

- pravni položaj, zastupanje, predstavljanje, 

- djelatnost Doma,  

- korisnici Doma, 

- ustrojstvo (tijela) Doma, 

- financiranje i poslovanje Doma, 

- imovina Doma, 

- javnost rada Doma, 

- opći akti Doma, 

- tajnost podataka, 

- prijelazne i završne odredbe. 

 

Članak 2. 

Dom je osnovan Ugovorom  o osnivanju Doma za žrtve obiteljskog nasilja„Utočište 

Sveti Nikola “kojeg su donijeli osnivači: Zaklada Solidarnosti Grada Varaždina i Caritas 

Varaždinske biskupije,  4. prosinca 2003. godine. 
 Ugovorom o prijenosu poslovnih udjela Doma, Grad Varaždin sa  sjedištem u 

Varaždinu, Trg Kralja Tomislava 1 i Varaždinska županija, sa sjedištem  na Franjevačkom  

trgu br. 7,  stekli su poslovne udjele te su postali vlasnici poslovnih udjela u jednakim 

omjerima, tj svaki u 50%-om dijelu. 

 

Članak 3. 

Dom je pravna osoba s pravima, obvezama i odgovornošću utvrđenima zakonom i 

ovim Statutom. 
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II. NAZIV, SJEDNIŠTE I PEČAT DOMA 

 

Članak 4. 

Naziv ustanove je: Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola „. 

Skraćeni naziv ustanove je: „Utočište Sveti Nikola„. 

 

Članak 5. 

Sjedište Doma je u Varaždinu, Vodnikova ulica 6. 

 

Članak 6. 

O promjeni naziva i sjedišta odlučuju osnivači. 

 

Članak 7. 

Dom ima pečat pravokutnog oblika dimenzija 20x50 mm koji sadržava naziv i sjedište 

Doma.  

Korištenje i način čuvanja pečata, svojom odlukom određuje ravnatelj. 

 

 

III. PRAVNI POLOŽAJ, ZASTUPANJE I 

PREDSTAVLJANJE DOMA 

 

Članak 8. 

Dom je pravna osoba koja se upisuje u sudski registar. 

Dom se upisuje i u Upisnik ustanova koji vodi nadležno Ministarstvo. 

 

Članak 9. 

Dom je pravna osoba, samostalna u obavljanju svoje djelatnosti i poslovanju, sukladno 

Zakonu, na zakonu utemeljenim propisima, Ugovoru o osnivanju Doma, Statutu i drugim 

općim aktima Doma. 

Dom može u pravnom prometu stjecati prava i preuzimati obveze, može biti 

vlasnikom pokretnih i nepokretnih stvari, te može biti stranka u postupcima pred sudovima i 

drugim državnim tijelima s javnim ovlastima. 

 

Članak 10. 

Dom predstavlja i zastupa ravnatelj, u okviru djelatnosti upisane u sudski registar, uz 

ograničenja utvrđena ovim Statutom. 

 

 

IV. DJELATNOST DOMA I VRSTA USLUGA 

 

Članak 11. 

 Djelatnost Doma ostvaruje se pružanjem sljedećih usluga: 

- usluga smještaja  

- usluga savjetovanja i pomaganja. 
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Usluga privremenog smještaja u kriznim situacijama obuhvaća smještaj za djecu i odrasle 

osobe – žrtve obiteljskog nasilja kojima je ugrožen život, zdravlje i sigurnost usred bolesti, 

nemoći, ovisnosti ili socijalne isključenosti. Privremeni smještaj osoba može trajati najduže 

do šest mjeseci, iznimno do godine dana.  

Usluge za žrtve nasilja u obitelji mogu obuhvaćati sljedeće aktivnosti: 

- socijalnu pomoć i podršku, psihosocijalni tretman, podršku u obavljanju 

svakodnevnih aktivnosti i njegu, opće savjetovanje i pomaganje, pravno 

savjetovanje i pomaganje. 

Dom je dužan surađivati sa zavodom za zapošljavanje u svrhu aktivnog 

uključivanja žrtve nasilja u obitelji na tržište rada, te programe doškolovanja ili 

prekvalifikacije; suradnja sa socijalnim, zdravstvenim i drugim ustanovama 

radi uključivanja žrtve nasilja u obitelji u društvenu sredinu. 

 

Dom je dužan surađivati s nadležnim Centrom za socijalnu skrb i ostalim institucijama 

glede ostvarivanja preduvjeta za samostalan život obitelji korisnika.  

Dom pruža i usluge savjetodavnog karaktera prema važećim propisima. 

 

 

V. PRIJAM I OTPUST KORISNIKA 

 

Članak 12. 

Prijam i otpust korisnika u Dom regulirat će se Pravilnikom o prijmu i otpustu 

korisnika Doma kojeg donosi ravnatelj uz Suglasnost Upravnog vijeća. 

 

Članak 13. 

Korisnici doma su osobe i osobe s djecom- žrtve obiteljskog nasilja. 

 

 

VI. USTROJSTVO DOMA 

 

Članak 14. 

U  Domu djeluju slijedeća tijela:  

1. Upravno vijeće 

2. Ravnatelj 

3. Stručno vijeće 

 

1. Upravno vijeće Doma 

Članak 15. 

Domom upravlja Upravno vijeće Doma (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće). 

Upravno vijeće Doma; 

-  donosi Statut Doma uz suglasnost Osnivača 

- donosi i druge opće akte Doma ako Zakonom i ovim Statuom nije određeno  

da ih donosi ravnatelj ili Stručno vijeće 
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-  donosi  programe rada i razvoja Doma i  nadzire njihovo izvršavanje  

-  odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu 

 -  predlaže Osnivačima promjenu djelatnosti 

 - daje Osnivačima i ravnatelju Doma prijedloge i mišljenja o pojedinim 

pitanjima, 

 -  donosi druge opće akte Doma u svezi s pravima zaposlenika, 

-   raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja, te donosi odluke 

 -  obavlja i druge poslove određene zakonom i statutom Doma. 

 

Upravno vijeće čine 5 (pet) članova od kojih su tri predstavnika osnivača, jedan 

predstavnik radnika zaposlen u Domu i jedan predstavnik korisnika Doma. 

Predstavnici osnivača u Upravnom vijeću moraju imati završen najmanje 

preddiplomski ili diplomski studij i radno iskustvo u djelatnostima socijalne skrbi, iznimno u 

drugoj društvenoj ili srodnoj djelatnosti. 

 

Predstavnike  osnivača i korisnika  imenuju osnivači Doma. Predstavnika korisnika 

osnivači imenuju na prijedlog korisnika Doma, koji svojeg predstavnika određuju na skupu 

korisnika. 

Člana Upravnog vijeća Doma  ispred radnika  zaposlenih u Domu imenuje  radničko 

vijeće, a ako ono nije utemeljeno, tada  se predstavnik radnika imenuje na prijedlog Stručnog 

vijeća. 

Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća bira i razrješava Upravno 

vijeće iz redova predstavnika osnivača. 

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine. 

 

Članak 16. 

Upravno vijeće obavlja poslove iz svog djelokruga na sjednicama.  

Upravno vijeće pravovaljano odlučuje kad je na sjednici nazočno više  od polovine 

ukupnog broja članova. 

Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova na 

način utvrđen Poslovnikom o radu Upravnog vijeća 

 

Članak 17. 

Predsjednik Upravnog vijeća dužan je sazvati sjednicu Upravnog vijeća ako to zatraži: 

- najmanje dva člana Upravnog vijeća, 

- ravnatelj Doma. 

 

Članak 18. 

Član Upravnog vijeća može iz opravdanih razloga biti razriješen i prije isteka 

mandata. 

Odluku o razrješenju svojih predstavnika kao i predstavnika korisnika donose 

osnivači, s time da se razrješenje predstavnika korisnika može izvršiti samo na prijedlog 

korisnika. 
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Odluku o razrješenju svog predstavnika zaposlenici Doma donose po postupku 

propisanom za njegov izbor. 

Mandat novoimenovanog  člana  Upravnog vijeća traje do isteka mandata razriješenog 

člana Upravnog vijeća. 

Članak 19. 

Članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu za rad ako osnivači za tu namjenu 

osiguraju sredstva. 

 

Članak 20. 

Na sjednicama Upravnog vijeća vodi se zapisnik. 

 

2. Ravnatelj Doma 

 

Članak 21. 

Ravnatelj Doma  organizira i vodi poslovanje i stručni rad  Doma, predstavlja i 

zastupa Dom i  odgovoran  je za zakonitost rada Doma. 

Ravnatelja Doma imenuje i razrješuje Upravno vijeće,a na temelju provedenog javnog 

natječaja. 

Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za 

ravnatelja. 

 

Članak 22. 

Za ravnatelja Doma može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: 

- završen diplomski ili poslijediplomski studij socijalnog rada, socijalne politike, 

prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, 

logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih 

znanosti, 

- najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, od toga najmanje 3 godine u 

djelatnostima socijalne skrbiili drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom 

akademskom zvanju i akademskom stupnju 

- hrvatsko državljanstvo 

- nepostojanje zapreka iz članka 213., st.1. Zakona o socijalnoj skrb. 

 

Iznimno, ako se na natječaj ne javi ni jedan kandidat koji ispunjava uvjete iz st.1., 

alineje 1. ovog članka, za ravnatelja Doma može biti imenovana osoba koja ima završen 

odgovarajući preddiplomski studij, ako ispunjava uvjete iz stavka 1. alineje 2., 3. i 4. ovog 

članka. 

 

Članak 23. 

Osoba imenovana za ravnatelja Doma sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u 

punom radnom vremenu na vrijeme od četiri godine. 

Ugovorom o radu reguliraju se i ostala prava i obveze ravnatelja s osnova radnog 

odnosa. 
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Ravnatelju kojem je istekao mandat, a ne bude ponovno imenovan na istu funkciju 

Dom je dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu za poslove za koje ispunjava uvjete. 

 

Članak 24. 

Ravnatelja Doma u slučaju privremene spriječenosti zamjenjuje osoba koju on odredi 

s time da ta osoba mora ispunjavati uvjete iz čl. 134. Zakona o socijalnoj skrbi. 

U slučaju da ravnatelj nije u mogućnosti odrediti privremenog zamjenika, zamjenu će 

odrediti Upravno vijeće. 

Zamjenik ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se 

izvršenje ne može odgoditi do povratka ravnatelja. 

 

Članak 25. 

Upravno vijeće dužno je razriješiti ravnatelja Doma prije isteka mandata ako: 

             -  ravnatelj sam zatraži razrješenje, u skladu s ugovorom o radu 

       - nastane okolnost koja po važećim zakonima ima za posljedicu prestanaka 

radnog odnosa po sili zakona 

- nastupi zapreka iz čl. 213., st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi, 

 - ne provodi program rada utvrđen od strane Upravnog vijeća, 

- u svojem radu krši propise i opće akte Doma ili neopravdano ne izvršava odluke 

Upravnog vijeća ili postupa suprotno njima 

    - svojim nesvjesnim 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 

    - ako je nalazom inspekcije ustanovljena teža povreda propisa ili općih akata 

Doma ili su utvrđene veće nepravilnosti u radu ravnatelja. 

 

Prije donošenje odluke o razrješenju, Upravno vijeće je dužno obavijestiti ravnatelja o 

razlozima o razrješenju i dati mu mogućnost da se izjasni   o razlozima za razrješenje . 

 

Članak 26. 

Na postupak  imenovanja i razrješenja  ravnatelja koja nisu riješena ovim Statutom 

izravno se primjenjuju odredbe Zakona o ustanovama. 

 

Članak 27. 

Ravnatelj Doma odgovara za svoj rad Upravnom vijeću Doma. 

 

Članak 28. 

Ravnatelj Doma: 

    - osigurava i vodi rad i poslovanje Doma,  

    - predstavlja i zastupa Dom, 

    - poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Doma, 

    - zastupa Dom u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim 

tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima, 
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   - donosi odluke u vezi s poslovanjem Doma, osim onih o kojima odlučuje 

Upravno vijeće, 

   - osigurava provedbu zakona, ovog Statuta, financijskog plana i programa rada, 

te drugih općih akata Doma, te je odgovoran za zakonitost rada Doma 

- podnosi Upravnom vijeću tromjesečno i godišnje izvješće o radu Doma, 

  -  brine se o namjenskom trošenju sredstava Doma, djelotvornosti i zakonitosti u 

radu i poslovanju Doma, 

   - organizira pripreme za rad Upravnog vijeća i predlaže donošenje općih akata i 

odluka iz nadležnosti Upravnog vijeća, 

   - obavlja i druge poslove sukladno zakonu, ovom Statutu i drugim općim aktima 

Doma. 

 

Članak 29. 

 Ravnatelj Doma ne može sklapati pravne poslove o stjecanju, otuđenju ili opterećenju  

nekretnina bez odobrenja Upravnog vijeća Doma. 

 Ravnatelj Doma odlučuje o korištenju novčanih sredstava, korištenju opreme, 

pribavljanju i prodaji pokretnih stvari i opreme, rashodu, prodaji, davanju ili uzimanju na 

poslugu ili zakup tih stvari, u skladu s godišnjim planom poslovanja i mjesečnim planovima 

odobrenim od Upravnog vijeća. 

 

Članak 30. 

Ravnatelj Doma može opunomoćiti drugu osobu da zastupa Dom u pravnom 

prometu. 

 Punomoć može dati samo u granicama svojih ovlasti sukladno odredbama zakona 

koji se uređuju obvezni odnosi. 

 

3. Stručno vijeće doma 

 

Članak 31. 

 Dom ima Stručno vijeće kojeg čine svi stručni radnici Doma. 

 Stručno vijeće raspravlja i daje ravnatelju i Upravnom vijeću razna mišljenja i 

prijedloge o: 

- stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Doma 

- ustroj Doma 

- utvrđivanju i praćenju ostvarenju plana i programa rada Doma 

- potrebi stručnog usavršavanja stručnih zaposlenika 

- drugim pitanjima vezanim za stručni rad Doma 

 

 Stručno vijeće donosi Poslovnik kojim se uređuje način izbora predsjednika i 

zamjenika predsjednika te način rada i donošenje odluka. 

 

Članak 32. 

 U radu Doma pomažu i suradnici – volonteri, koji su završili izobrazbu iz područja 

rada sa žrtvama obiteljskog nasilja. 
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VII. FINANCIRANJE I POSLOVANJE DOMA 

 

Članak 33. 

 Sredstva za osnivanje i početak rada Doma daju osnivači. 

 

 

Članak 34. 

 Djelatnost Doma financira se: 

 donacijama osnivača i drugih donatora 

 na temelju drugih ugovora 

 sredstva nadležnog Ministarstva 

 iz proračuna osnivača 

 iz drugih izvora 

 

Članak 35. 

 Za redovno poslovanje Dom imaIBAN račun. 

 

Članak 36. 

 Ako Dom u obavljanu svoje djelatnosti ostvari dobit, ta se dobit prema Odluci 

osnivača upotrebljava i raspoređuje za obavljanje i razvoj djelatnosti Doma u skladu s 

pozitivnim propisima Republike Hrvatske i Statutom Doma. 

 Dom može koristi prihod od donacija isključivo za namjenu koju odredi donator, a 

ukoliko namjenu ne odredi donator, odredit će osnivači. 

 Dom ne može stjecati, opteretiti niti otuđiti imovinu bez prethodne suglasnosti 

osnivača.  

 

Članak 37. 

 Dom odgovara za obveze cjelokupnom svojom imovinom. 

 Osnivači Doma odgovaraju solidarno i neograničeno za njegove obveze. 

 

 

VIII. IMOVINA DOMA 

 

Članak 38. 

 Dom obavlja svoju djelatnost u objektu – poslovno stambenoj zgradi u Varaždinu. 

 Dom je nositelj prava vlasništva na imovinu koju čine: 

- pokretnine (inventar, sredstva rada i dr.) 

- potraživanja i novac 

- ostala imovina 
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IX. JAVNOST RADA DOMA 

 

Članak 39. 

 Rad Doma je javan. 

 Dom je dužan pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti ili 

dijela djelatnosti za koju je osnovano.  

 

Članak 40. 

 Samo ravnatelj i osoba koju ovlasti Upravno vijeće mogu putem tiska, radija ili 

televizije obavještavati javnost o djelatnostima Doma. 

 Javnost rada ostvaruje se i na ostale načine  propisane Zakonom.  

 

 

X. OPĆI AKTI 

 

Članak 41. 

 Opći akti Doma jesu Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se uređuju pitanja 

značajna za djelovanje Doma. 

 Opći akti nemaju povratno djelovanje.  

 

Članak 42. 

 U Domu se pored Statuta donose ovi opći akti: 

  Pravilnik o radu i sistematizaciji  poslova,  

 Pravilnik o kućnom redu, 

 Pravilnik o poslovnoj tajni, 

 Poslovnik o radu Upravnog vijeća, 

 Poslovnik o radu Stručnog vijeća 

kao i druge opće akte koje potrebno donijeti prema odredbama posebnih zakona i 

ovog Statuta. 

 

Članak 43. 

 Osnovni opći akt Doma je Statut. 

 Statut donosi Upravno vijeće uz suglasnost osnivača.  

 Pravilnik o radu i sistematizaciji poslova i Pravilnik o kućnom redu donosi Upravno 

vijeće po prijedlogu ravnatelja. 

 Poslovnik o radu Upravnog vijeća donosi Upravno vijeće, a Poslovnik o radu 

Stručnog vijeća donosi Stručno vijeće. 

 

 

Članak 44. 

 Izmjene i dopune općih akata donose se po istom postupku kao i opći akti. 

 Opći akti stupaju na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Doma. 

 



10 
 

 

XI. TAJNOST PODATAKA 

 

Članak 45. 

 Poslovnom tajnom smatraju se podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid 

neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju Doma ili štetilo njegovom ugledu, kao i 

podaci  koji se odnose na osobne i obiteljske  prilike korisnika Doma. 

 

 

Članak 46. 

 Ravnatelj Doma donijet će Pravilnik o poslovnoj tajnim kojem će utvrditi: 

 1. koje se isprave i podaci smatraju poslovnom tajnom Doma i čije bi  

odavanje  neovlaštenoj  osobi bilo protivno poslovanju Doma i štetilo interesima i poslovnom 

ugledu Doma, 

 2. koje su osobe ovlaštene priopćavati drugim osobama sadržaj isprave i 

podatke koji   imaju značaj poslovne tajne Doma. 

 

Poslovnu tajnu Doma dužni su čuvati članovi Upravnog i Stručnog vijeća. 

 

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 47. 

 U slučaju nejasnoća i nesuglasnosti oko tumačenja odredbi Statuta mjerodavno je 

tumačenje koje daje Upravno vijeće. 

 

Članak 48. 

 Ovaj Statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Doma, zbog njegove 

dostupnosti  javnosti.  

     Predsjednica Upravnog vijeća 

Zvjezdana Fulir, dipl.soc.rad. 

 

Utvrđuje se da su osnivači: 

1. Varaždinska županija dala je  suglasnost na Statut dana 16. srpnja 2014.g., 

Zaključkom KLASA:012-03/13-01/5, URBROJ:2186/1-02/1-14-4. 

2. Grad Varaždin dao je suglasnostna Statut dana 15. srpnja 2014.g., Zaključkom 

KLASA: 550-01/13-01/27, URBROJ: 2186/01-02-00-14-6. 

 Utvrđuje se da je ovaj Statut objavljen na oglasnoj ploči Doma dana 30. srpnja 2014. 

godine,  te je toga dana i stupio na snagu. 

 RAVNATELJICA 

 Vidica Fornažar 

 

  


