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I

OPCE ODREDBE

Clanak 1.
Poslovnikom o radu odgojiteljskog vije6a(u datjnjem

tekstu :Poslovnik),ureduje se nadin rada Odgojiteljskog
vijeia djedjeg vrti6a 'rDugo Selo",Dugo Selo(u daljnjem
tekstu : strudno tijelo) .
Clanak 2.

v

Clanovi strudnog tijela duZni su se pridrZavati
odredbi ovog Poslovnika.
Odredbe ovog Poslovnika primjenjuju se i na rad
drugih osoba koje sudjeluju u radu strudnog tijela.
C1anak 5.

rukovodi ravnatelj.
U sludaju odsutnosti ili sprijedenosti ravnatelja
radom stru6nog tijela rukovodi djelatnik kojega odredi
ravnatel j .
Radom

strudnog tijela

Clanak 4.

Odgojiteljskom vijeiu predsjedava ravnateli ili
osoba po ovla5tenju ravnatelja.
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Odgojiteljsko vijeie radi na sjednicama i donosi
odlukerprijedloge i zakljudkerve6inom glasova nazodnih
6lanova strudnog tijela.
Odluke,prijedlozi i zakljudci Odgojiteljskog vije6a
su pravovaljane,ako sjednici prisustvuje natpoloviEna veiina
svih dlanova strudnog tijeta.
Dnevni red sjednice Odgojiteljskog vijeia predlaZe
ravnatelj,a inicijativu za raspravu o pojedinom predmetu
iz nadleZnosti Odgojiteljskog vijeia moZe pokrenuti svaki
dlan vije6a.
Glasovanje o pojedinim odlukama,prijedlozima i zakljudcima je javno.
v

II

PRAVA

I

DUZMOSTI PREDSJEDNIKA

STRUCMOC TIJELA

Clanak 5.

v

Predsjednik strudnog tijela:
-saziva i vodi sjednicu strudnog tijela,
-otvara sjednicu strudnog tijela,utvrduje potreban
broj nazodnih dlanova radi pravovaljanog odludivania,
da se sjednica
-predlaZe dnevnl red sjednice i skrbi
odvija prema prihvaienom dnevnom redu,
-odrZava red na sjednici i daje rijed nazodnima,
-upozorava dlanove strubnog tijela kao i osobe koje su
nazo6ne sjednici da se pridrZavaju dnevnog reda,
-utvrduje jasne i odredene prijedloge i daje ih na glasovanje,

-utvrduje i objavlUgde rezultate glasovanja,
-skrbi da se o radu sjednice vodi zapisnik,
-skrbi da se u radu strudnog tijela po5tuju odredbe
zakona i opiih akata,
-potpisuje odluke koje donosi strudno tijelo,
-skrbi o izvrSenju odluka strudnog tijela,
-obavtja i druge poslove sukladno odredbama statuta i
ovog Poslovnika.
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III

PRIPREMANJE

I

SAZIVANJE SJEDNICE

Clanak 6.

Sjednicu strudnog tijela priprema predsjednik.
Predsjednik saziva sjednicu strudnog tijela prema
potrebi i na vlastiti poticaj.
Sjednice Odgojiteljskog vijeia odrZavaju se po
potrebirako Zakonom ili Statutom nije odredeno drugadije.
Clanak 7.
!r

Poziv na sjednicu mora biti upu6en dlanovima
Odgojiteljskog vije6a najkasnije tri dana prije dana odredenog
za odrZavanje sjednice.
Zajedno s pozivom dlanovima se dostavlja prijedlog
dnevnog reda,zapisnik prija5nje sjednice i odgovaraju6i

materijal.
Iznimno,u hitnim sludajevima,predsjednik moZe sazvati
sjednicu u roku kra6em od tri dana, a dnevni red za tu hitnu
sjednicu moZe predloZiti na samoj sjednici.

IV TIJEK

SJEDNICE

Clanak B.
v

Sjednicu strudnog tijela zapodinje predsjednik
i utvrduje da 1i su na sjednici nazodni svi dlanovi,odnosno
potreban broj dlanova strudnog tijeta radi pravovaljanog
odludivanja.
Clanak 9.

Predsjednik podnosi dlanovlma strudnog tijela prijedlog
dnevnog reda na razmatranje i usvajanie.
Prilikom razmatranja predloZenog dnevnog reda,dlanovi
strudnog tijela mogu predloZiti izmjene i dopune.
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Nakon usvajanja dnevnog reda zapodinje rasprava i
odludi-van j e o po jedinim todkama dnevnog reda i to redom
kojim su utvrdene u usvojenom dnevnom redu.

Clanak

1

O.

Prije rasprave o pojedinim todkama dnevnog reda,
izvjestitelj podnosi izvje56e,nakon 6ega predsjednik otvara
raspravu.
U raspravi sudjeluju dlanovi strudnog tijela,prema

V

redoslijedu prijave,a uz dozvolu predsjednika.
Ako se tijekom rasprave utvrdi da je prijedlog materijala nepotpun,stru6no tijelo moZe odluditi da se rasprava
o tom prijedlogu prekine,zatra?L njegova nadopunarte da se
rasprava provede na jednoj od slljedeiih sjednica.
Predsjednik opominje govornika koji se na raspravi
o pojedinoj todki dnevnog reda udalji od predmeta rasprave.
Ako se i nakon toga drugog poziva ne drZi predmeta rasprave
predsjednik ga moZe prekinuti.
Kada utvrdi da nema viBe prijavljenih za raspravu,
predsjednik zakljuduje raspravu.
C1anak

11o

Odlu6ivanje na sjednici strudnog tijela obavlja se
javnim glasovanjem ttzatt ili I'protivrr utvrdenog prijedloga.
v

Clanak 12.
Ako za rjeBenje pojedinog pitanja na dnevnom redu
ima vi5e prijedloga,predsjednik daje na glasovanje pojedine
prijedloge onim redom,kako su podneseni.

Clanak 11.

Predsjednik utvrduje jasan i odreden prijedlog i
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stavlja ga na glasovanje.
strudno tijelo donosi odluke natpolovi6nom ve6inom
ukupnog broja flanova,ako Statutom nije drugadije odredeno.
Nakon glasovanja predsjednik utvrduje i objavliuie
rezultat glasovanja.Na temelju rezultata glasovanja,predsjednik objavljuje da je prijedlog o kojem se glasovalo
prihvaien ili odbiien.
C1anak 1 4.
O radu strudnog

tijela vodi se zapisnik'

Zapisnik mora sadrZavati osnovne podatke o radu

sjednice, a posebno:
-redni broj sjednice,
-mjesto i datum odrZavanja sjednice '
-vrijeme po6etka sjednice
-imena i prezimena nazodnih i nenazo6nih dlanova
strudnog tijela,ime i prezime predsjednika i imena i prezimena drugih osoba ako su nazodni sjednici,
-ustanovljenje o usvajanju zapisnika prijasnje sjednice,
-pred1 oZen i usvojen dnevni red,
-imena i prezimena izvjestitelja i govornika o poiedinim todkama dnevnog reda,te kratki sadrZaj izvjeEia i pri-
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jedloga,

-rezultat glasovanja o pojedinim prijedlozima,

V

-zakLjudkerodnosno odluke donesene po pojedinim todkama
dnevnog reda,
-naznaku vremena kada je sjednica zakljudena,
-u slu6aju prekida sjednice naznaku vremena kada je
sjednica ponovo nastavljena'

Zapisnik sjednice strudnog tijela poptisuje predsjednik
i zapisnidar.
Zapisnik se pohranjuje u pismohranu ustanove i trajno

duva.

0

Tt

6

Clanak 15.

Tijek sjednice strudnog tijela moZe se i tonski
bi I jeZiti .
Tonskl zapis tijeka sjednice pohranjuje se kao
cjeloviti zapisnik u pismohrani ustanove.
Na temelju tonskog zapisa tijeka sjednice obvezno se
izraduje skra6eni zapisnik sukladno odredbi 6I.14 ovog
Poslovnika.
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PRIJEL AZNE

T

ZAKLJUCNE ODREDBE

C1anak 16.

Ovaj Poslovnik donosi Upravno vije6e natpolovidnom
ve6inom ukupnog broja glasova nazodnih na sjednici.
Izmjene i dopune Poslovnika donose se na isti nadin
kao i Poslovnik.
C1anak 17.

\.:'

Poslovnik stupa na snagu osmog dana nakon objave
na oglasnoj plodi
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