
Na temelju clanaka 68. Statuta Djecjeg vrtica SOPOT Zagreb, Viktora Kovacica 18c , 
Upravno vijece Djecjeg vrtica SOPOT, Zagreb, Viktora Kovacica 18 c, na sjednici odrzanoj dana 

nosi 

P O S L O V N I K 
o radu Upravnog vijeca 

Clanak 1. 

Poslovnikom o radu Upravnog vijeca (u daljnjem tekstu: Poslovnik) ureduje se na5in 
rada Upravnog vijeca Djecjeg vrtica SOPOT (u daljnjem tekstu: Vrtic). 

Clanak 2. 
Odredbe ovog Poslovnika obvezuju sve clanove Upravnog vijeca, ravnatelja Vrtica i 

ostale osobe koje su nazocne sjednicama Upravnog vijeca. 

Clanak 3. 

Clanovi Upravnog vijeca imaju pravo i duznost biti nazocni sjednicama Upravnog 
vijeca te sudjelovati u raspravi i odlucivanju o svim pitanjima iz njegovog djelokruga. 

Ako clan Upravnog vijeca ne moze biti nazocan sjednici, duzan je o tome pravodobno 
izvijestiti predsjednika Upravnog vijeca odnosno drugu osobu koja je sazvala sjednicu. 

Clanak 4. 

Predsjednik Upravnog vijeca: 
-priprema sjednice Upravnog vijeca, 
-saziva i vodi sjednice, 
-utvrduje je li sjednici nazocan potreban broj clanova za pravovaljano 
odlucivanje, 

-predlaze dnevni red sjednice, 
-brine o tijeku rasprave na sjednici, 
-formulira prijedloge odluka o kojima se glasuje, 
-utvrduje i proglasava rezultate glasovanja, 
-potpisuje odluke i druge akte koje donosi Upravno vijece, 
-brine o primjeni ovog Poslovnika u radu Upravnog vijeca. 

Ako je predsjednik odsutan ili sprijecen, zamjenjuje ga clan Upravnog vijeca kojeg 
predsjednik za to pisano oviasti. 

Clanak 5. 

Upravno vijece radi na sjednicama koje saziva predsjednik. 
Predsjednik je duzan sazvati sjednicu na zahtjev jedne trecine clanova Upravnog 

vijeca ili ravnatelja. 



Clanak 6. 

Predsjednik, u suradnji s ravnateljem vrtica, priprema sjednicu, sastavlja 
Prijedlog dnevnog reda te odreduje izvjestitelje po pojedinim tockama predlozenog dnevnog reda. 
Ravnatelj Vrtica osigurava da strucne sluzbe Vrtica, sukladno naputcima predsjednika, izrade 
poziv i materijale potrebne za raspravu i odlucivanje na sjednici Upravnog vijeca. 

Clanak 7. 

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda dostavlja se svim clanovima 
Upravnog vijeca najkasnije tri dana prije odrzavanja sjednice. 

U hitnim slucajevima, predsjednik moze sazvati sjednicu i u kracem roku, 
pismeno ili usmeno, te predloziti dnevni red na samoj sjednici. 

Clanak 8. 

Na sjednicu se obvezno poziva ravnatelj Vrtica, koji sudjeluje u radu Upravnog 
vijeca , ali bez prava odlucivanja. 

Predsjednik na sjednicu moze pozvati i druge osobe radi davanja strucnih 
misljenja i podataka o pojedinim pitanjima dnevnog reda sjednice. 

Clanak 9. 

Nakon otvaranja sjednice predsjednik Upravnog vijeca utvrduje koliko je 
clanova Upravnog vijeca nazocno, koliko ih se ispricalo te da li je nazocan potreban broj clanova 
za pravovaljano odlucivanje. 

Ako sjednici nije nazocan potreban broj clanova za pravovaljano odlucivanje, 
sjednica se odgada za vrijeme koje odredi predsjednik. 

Clanak 10. 

Nakon utvrdivanja kvoruma, predsjednik cita prijedlog dnevnog reda sjednice i 
poziva clanove Upravnog vijeca da iskazu svoje prijedloge za njegovu izmjenu ili dopunu. 

O usvajanju prijedloga dnevnog reda te predlozenih izmjena ili dopuna 
dnevnog reda, odlucuju clanovi Upravnog vijeca javnim glasovanjem. 

Dnevni red je usvojen ako je za njega glasovala natpolovicna vecina svih 
clanova Upravnog vijeca. 

Nakon utvrdivanja dnevnog reda sjednice predsjednik objavljuje da se prelazi na 
rad po pojedinim tockama dnevnog reda. 

Clanakll . 

Prva tocka dnevnog reda je verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice i 
izvjesce ravnatelja o radu Vrtica i izvrsavanju odluka Upravnog vijeca u razdoblju izmedu dvije 
sjednice. 



Clanak 12. 

Rasprava na sjednici Upravnog vijeca vodi se prema utvrdenom dnevnom redu. 
Predsjednik otvara raspravu o pojedinim tockama dnevnog reda i daje rijec 

clanovima upravnog vijeca prema redoslijedu prijave. 
Clanovi Upravnog vijeca mogu govoriti i traziti potrebna objasnjenja u svezi s 

tockom dnevnog reda o kojoj se raspravlja. 
Ako se clan Upravnog vijeca u svojoj raspravi udaljava od pitanja o kojem se 

raspravlja ili je nepotrebno opsiran ili vrijeda nekog od nazocnih na sjednici, predsjednik ce ga 
opomenuti, a u slucaju nepostivanja opomene oduzet ce mu rijec. 

Predsjednik moze odobriti sudjelovanje u raspravi i ostalim osobama nazocnim 
na sjednici. 

ClanaklS. 

Kad predsjednik ocijeni da pojedina tocka dnevnog reda dovoljno raspravljena, 
predlaze da se rasprava o tome zakljuci i pristupi donosenju odluke. 

Predsjednik formulira prijedlog odluke i daje ga na glasovanje uz navodenje 
odredbe Statuta o potrebnom broju glasova za donosenje odluke. 

Clanak 14. 

Na sjednicama se u pravilu glasuje javno(dizanjem ruku). 
Predsjednik poziva clanove Upravnog vijeca da se prvo izjasne tko je"za" 

prijedlog, zatim tko je "protiv" prijedloga , te na kraju tko se uzdrzao od glasovanja. 
Upravno vijece moze odluciti da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno. 
Tajno se glasuje na glasackim listicima na kojima su rijeci "za" i "protiv", a 

clanovi Upravnog vijeca trebaju zaokruziti jednu od navedenih rijeci. Glasacke listice priprema i 
glasovanje provodi komisija od tri clana koju imenuje Upravno vijece iz svojih redova. 

Nakon zavrsetka javnog ili tajnog glasovanja, predsjednik utvrduje i objavljuje 
rezultat glasovanja o prijedlogu . 

Nakon sto bude provedena rasprava i donesene odluke prema svim tockama 
dnevnog reda, predsjednik zakljucuje sjednicu upravnog vijeca. 

Clanak 16. 

O radu na sjednici Upravnog vijeca vode se biljeske , koje potpisuju zapisnicar i 
predsjednik Upravnog vijeca. 

Tajnik Vrtica je u pravilu zapisnicar na sjednicama Upravnog vijeca. U slucaju 
sprijecenosti tajnika , predsjednik Upravnog vijeca , u dogovoru s ravnateljem Vrtica, osigurava 
drugog zapisnicara na sjednici. 

Zapisnici Upravnog vijeca se cuvaju u tajnistvu Vrtica kao trajni dokument. 



Clanak 17. 

Zapisnik sadrzi : 
-redni broj sjednice, 
-datum i mjesto odrzavanja sjednice, sat pocetka i zavrsetka sjednice, 
-imena i prezimena nazocnih i odsutnih clanova Upravnog vijeca te drugih 

-utvrdeni dnevni red, 
-zakljucak o verifikaciji zapisnika prethodne sjednice, 
-kratak prikaz izvjesca i provedene rasprave po svakoj tocki dnevnog reda, 
-donesene odluke po svakoj tocki dnevnog reda, 
-potpis predsjednika i zapisnicara. 

Zapisnik se izraduje u roku od 8 dana od odrzavanja sjednice, a dostavlja se 
clanovima upravnog vijeca s pozivom za prvu slijedecu sjednicu. 

Rad Upravnog vijeca jejavan. 
Javnost rada moze se iskljuciti kad Upravno vijeca raspravlja o pitanjima koja 

predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu. 
O iskljucenju javnosti odlucuje Upravno vijece. 

Ovaj poslovnik stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja na oglasnoj 

osoba nazocnih na sjednici, 

Clanak 18. 

Clanak 19. 

Clanak 20. 

ploci Vrtica. 

Urbroj:^:7013. od PREDSJEDNIK 
UPRAVNOG V I J E C A 

Ovaj poslovnik objavlj 
dana Of^- Oj- ^ / / -

;lasnoj ploci dana a stupio je na snagu 


