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VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB 

 
 

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH 
USLUGA U OBITELJSKOM DOMU 

 

Ovim putem podnosim zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta na adresi (navesti točnu 
adresu): 
 
Socijalne usluge se pružaju (potrebno označiti):  
a) djeci bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi; 
b) odraslim osobama s invaliditetom1;  

c) starijim i nemoćnim osobama. 
 
Vrsta usluge koja se pruža (potrebno označiti):  
a) smještaj; 

d) poludnevni boravak; 
e) cjelodnevni boravak. 
 
Za broj korisnika: 
 
Promjene: 
a) u djelatnosti;  
b) u broja korisnika; 
c) predstavnika; 
d) osnivanja podružnice; 
e) ostalo. 

 
Podnositelj zahtjeva 

 

 
 
 

 
 
1 potrebno dodatno navesti vrstu invaliditeta: (a) odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem; (b) odrasle osobe s 
mentalnim oštećenjem; (c) odrasle osobe s lakšim ili umjerenim intelektualnim oštećenjem; (d) odrasle osobe s 
težim ili teškim intelektualnim oštećenjem; (e) odrasle osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjem; (f) 
odrasle osobe s oštećenjem vida 
 



UZ ZAHTJEV OBAVEZNO PRILOŽITI: 

1. Preslika osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu budućeg predstavnika obiteljskog doma i 
članova obitelji/kućanstva;  
2. Preslika domovnice budućeg predstavnika obiteljskog doma; 
3. Dokaz o završenoj stručnoj spremi (svjedodžba), najmanje SSS, budućeg predstavnika 
obiteljskog doma;  
4. Uvjerenje o OIB-u za obiteljski dom; 
5. Uvjerenje o nezaposlenosti za budućeg predstavnika obiteljskog doma sa Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje ili Izjava o nezaposlenosti (ovjerena kod javnog bilježnika);  
6. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti - potvrda medicine rada za sve obnašatelje usluge obiteljskog 
doma (budući predstavnik, članovi obitelji/kućanstva i zaposleni); 
7. Potvrda da se ne vodi istražni ili kazneni postupak, te Potvrda o nekažnjavanju, ne starija od 6 
mjeseci, za budućeg predstavnika obiteljskog doma;  
8. Potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji/kućanstva 
se ne nalazi pod skrbništvom; 
9. Potvrda nadležnog Općinskog suda da podnositelj zahtjeva i članovi kućanstva nisu lišeni 
poslovne sposobnosti; 
10. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (ovjerena kod javnog bilježnika); 
11. Pisana izjava o pristanku na pružanje usluga obiteljskog doma, od strane svih punoljetnih 
članova obitelji/kućanstva, budućem predstavniku obiteljskog doma (ovjerena kod javnog 
bilježnika); 
12. Pisana izjava budućeg predstavnika obiteljskog doma da će zaposliti potreban broj radnika 
sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (ovjerena kod javnog 
bilježnika); 
13. Pisana izjava budućeg predstavnika obiteljskog doma da će kao predstavnik obiteljskog doma 
pružati usluge kao profesionalnu djelatnost (ovjerena kod javnog bilježnika); 
14. Pisana izjava budućeg predstavnika doma i članova obitelji/kućanstva kako s korisnicima 
usluga socijalne skrbi neće sklopiti ugovor o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju dok traje njihov 
ugovorni odnos (članak 214. Zakona o socijalnoj skrbi), ovjerena kod javnog bilježnika; 
15. Dokaz o raspolaganju prostorom za obavljanje usluge obiteljskog doma –  
(Vlasnički list, Izvadak iz zemljišne knjige ili Ugovor o zakupu prostora (ako je stranka u zakupu) 
sklopljen u trajanju od najmanje 3 godine). Ukoliko je vlasnik prostora ujedno član obitelji, a nije 
predstavnik obiteljskog doma potrebno je priložiti njegovu pisanu Izjavu o suglasnosti da se u objektu 
pružaju usluge obiteljskog doma, ovjerenu kod javnog bilježnika; 
16. Dokaz o građevini (Građevinska dozvola, Uvjerenje o uporabi ili Uporabna dozvola); 
17. Tlocrt prostora odnosno objekta u kojem će se pružati usluge obiteljskog doma izrađen od 
ovlaštene pravne osobe; 
18. Atesti o ispravnosti elektroinstalacija, plina ili drugog načina grijanja, dimovodnih kanala, 
gromobranske instalacije, vode. 
 
 
Propisi: 
- Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) 

- Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, 40/14 i 66/15) 

 


