
Djedji vrtii Vedri dani
Zagreb, Makandeva 1la

POSLO\TNIK
O RADU UPRA\NOG VIJECA

DJEdJEG VRTICA VEDRI DANI



Temeljem dlanka 43. stavka l. todke 6. Alineja 1. u smislu i],ml/r.a . 47 . i dlanka 68. todke
7. Statuta Djeijeg vrti6a.,Vedri dani", Zagreb, Makandeva ulica 1la , Upravno vijeie Djedjeg
vrtiia ,,Vedri dani" (dalje u tekstu: Uprawo vije6e) na 1. sjednici odrZanoj dana28.12.2017.
donijelo je

POSLOVNIK
O RADU UPRAVNOG VIJEEA

DJEdJEG VRTICA VEDRI DANI

I. OPCEODREDBE

e tanak t.
Poslovnikom o radu Upravnog vijeda (u daljnjem tekstu: Poslovnik) ureduje se nadin

rada Upravnog vije6a Djedjeg vrti6a Vedri dani (u daljnjem tekstu: Vrtii), a osobito:
- sazivanje i odrZavanje sjednica Upravnog vije6a,
- pripremanje i sastavljanje prijedloga dnevnog reda sjednica Upravnog vijeia,
- pozivanje na sjednicu,
- dostavljanje poziva i radnih materijala,
- vodenje sjednica i nadin odludivanja dlanova Upravnog vije6a,
- prava i obveze dlanova Upravnog vijeia, dlanova radnih tijela i drugih osoba u svezi

s radom na sjednicama,
- izvje5iivanje o radu Upravnog vijeia.
- druga pitanja od znadaja za rad Upravnog vije6a.

itanat Z.
Odredbe ovog Poslovnika obvezuju sve dlanove Upravnog vije6a, ravnatelja Vrtida i

ostale osobe koje su nazodne sjednicama i sudjeluju u radu Upravnog vijeia.

ilanat :.
ilanovi Upravnog vije6a imaju pravo i duZnost biti nazodni sjednicama Upravnog

vijeda te sudjelovati u raspravi i odludivanju o svim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Ako dlan Upravnog vijeia ne moZe biti nazodan sjednici, duZan je o tome pravodobno

izvijestiti predsjednika Upravnog vijeia odnosno drugu osobu kojaje sazvala sjednicu.

dlanak 4.
O pravilnoj primjeni ovog Poslovnika brine se predsjednik Upravnog vijeda (u

daljnjem tekstu: predsjednik) ili ravnatelj Vrtiia.

ilanat s.
Predsjednik Upravnog vi je6a:

- priprema sjednice Upravnog vijeia,
- saziva i vodi sjednice,
- utvrduje da li je sjednici nazodan potreban broj dlanova za pravovaljano
odludivanje,

- predlaZe dnevni red sjednice,
- brine o tijeku rasprave na sjednici,



- formulira prijedloge odluka o kojima se glasuje,
- utwtluje i progla5ava rezultate glasovanja,
- potpisuje odluke i druge akte koje donosi Upravno vijeie,
- brine o primjeni ovog Poslovnika u radu Upravnog vije6a.

Ako je predsjednik odsutan ili sprijeden, zamjenjuje ga dlan Upravnog vije6a kojeg
predsjednik za to pisano ovlasti.

II. S.IEDNICE UPRAVNOG VIJECA

Clanak 6.
Upravno vije6e radi na sjednicama koje saziva predsjednik.
Predsjednik je duZan sazvati sjednicu na zahtjev jedne tre6ine dlanova Upravnog

vijeia, ravnatelja ili Osnivada.
Na sjednicama Upravnog vije6a mogu biti nazodne i druge osobe ako su pozvane, uz

odobrenje predsjednika, po sluZbenoj duZnosti ili kada to pravo pripada osobama po zakonu,
odnosno op6im aktima Vrti6a.

ehnak Z.
Rad Upravnog vijeia je javan.
Kad se na sjednicama Upravnog vijeia raspravlja o pitanjima ili podatcima koji

predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu prema zakonu ili opiem aktu Vrti6a, sjednice se
odrZavaju bez nazodnosti drugih osoba.

O iskljudenju javnosti Odluduje Upravno vijede.

itanat g.

Sjednice Upravnog vijeda odrZavaju se prema potrebi.

ilanak 9.
Sjednicu Upravnog vijeia priprema predsjednik u suradnji s ravnateljem Vrti6a,

sastavlja prijedlog dnevnog reda te odreduje izvjestitelje po pojedinim todkama predloZenog
dnevnog reda.

Ravnatelj Vrtiia osigurava da strudne sluZbe Vrti6a, sukladno naputcima
predsjednika, izrade poziv i materijale potrebne za raspravu i odludivanje na siednici
Upravnog vijeia.

Sjednice se pripremaju tako da se rad na sjednicama odvija udinkovito i ekonomidno, a
odluke donose pravodobno u skladu sa zakonom i opiim aktima Vrtiia.

ilanat to.
ilan upravnog vijeia i ravnatelj vrtiia imaju pravo predloziti da se odredena tema

stavi na dnevni red sjednice Upravnog vijeia.
Pravo predlaganja za uvrstavanje pojedine teme u dnevni red kada se radi o pravima i

obvezama zaposlenika Vrtiia ima i sindikalni povjerenik.
Prijedlog teme koja se predlaze za dnevni red sjednice Upravnog vijeia mora biti u

pisanoj formi i obrazloLen.



e lanak 1 l.
Poziv za sjednicu Upravnog vijeda s prijedlogom dnevnog reda i radnim materijalima,

dostavlja se svim dlanovima Upravnog vije6a i ravnatelj u, te drugim osobama koje se u svezi
s dnevnim redom pozivaju na sjednicu najkasnije tri dana prije odrZavanja sjednice.

Poziv za sjednicu Upravnog vijeia dostavlja se elektronskim putem, telefaksom,
osobnom dostavom ili na drugi dokaziv nadin.

itanak t Z.

U hitnim sludajevim4 predsjednik moZe sazvati sjednicu i u kra6em roku, te predloZiti
dnevni red na samoj sjednici.

Iznimno, u iumim sludajevima, Upravno vijeie moZe donositi odluke telefonski o
demu ie se sadinit zapisnik.

ehnak t:.
Na sjednicu Upravnog vijeia po svojoj funkciji obavezno se poziva i nazodi joj

ravnatelj Vrtida koji sudjeluje u radu Upravnog vijeia bez prava odludivanja.
Predsjednik na sjednicu moZe pozvati i pojedine zaposlenike Vrti6a u svojstvu

izvjestitelja ili pojedine strudnjake izvan Vrtiia radi strudnog obrazlaganja i objainjavanja
pojedinih pitanja.

itanat tc.
Sjednicom Upravnog vijeia predsjedava predsjednik, odnosno u sludaju njegove

nenazodnosti dlan Upravnog vijeia kojeg je za to pismeno ovlastio.

Chnak t5.
Nakon oWaranja sjednice Upravnog vijeia predsjednik utvrduje koliko je dlanova

Upravnog vijeia nazodno, koliko ih se ispridalo te da [i je nazodan potreban broj dlanova za
pravovalj ano odludivanj e.

Ako je na sjednici nazodan dovoljan broj dlanova Upravnog vije6a, predsjednik
zapodinje sjednicu

Ako sjednici nije nazodan potreban broj dlanova za pravovaljano odludivanje, sjednica
se odgatla za vrijeme koje odredi predsjednik.

elanak 16.
Nakon utvrdivanja potrebne veiine, predsjednik dita prijedlog dnevnog reda sjednice i

poziva dlanove Uprarnog vijeia da iskzrzu svoje prijedloge za njegovu izmjenu ili dopunu.
o usvajanju prijedloga dnevnog reda te predlozenih izmjena ili dopuna dnevnog reda,

odluduju dlanovi Upravnog vijeia javnim glasovanjem.
Dnevni red je usvojen ako je za njega glasovala natpolovidna veiina svih dlanova

Upravnog vijeda.
Nakon utvrdivanja dnevnog reda sjednice predsjednik objavljuje da se prelazi na rad

po pojedinim todkama dnevnog reda.
Utvrdeni dnevni red ne moZe se mijenjati ili nadopunjavali tijekom sjednice.

dlanat t Z.
Prva todka dnevnog reda je veritikacija zapisnika s prethodne sjednice i izvjesie

ravnatelja o radu vrtida i izvrsavanju odluka Upravnog vijiea u razdotlju izmetlu ivije
sjednice.

Svaki dlan Upravnog vijeia ima pravo staviti primjedbu na zapisnik.



O osnovanosti primjedbi iz stavka 2. ovog dlanka odluduje Upravno vijeie bez
rasprave. javni m glasovanjem.

ilanak 18.
Rasprava na sjednici Upravnog vijeda vodi se prema utvrdenom dnevnom redu.
Predsjednik otvara raspravu o pojedinim toakama dnevnog reda i daje rijed dlanovima

upravnog vijeia prema redoslijedu prijave.
elanovi Upravnog vijeia mogu se izjaSnjavat i traZiti potrebna obja5njenja u svezi s

todkom dnevnog reda o kojoj se raspravlja.
Ako se dlan Uprar.nog vijeia u svojoj raspravi udaljava od pitanja o kojem se

raspravlja ili je nepotrebno op5iran ili vrijeda nekog od nazodnih na sjednici, predsjednik ie
ga opomenuti, a u sludaju nepoStivanja opomene oduzet ie mu rijed.

Predsjednik moZe odobriti sudjelovanje u raspravi i ostalim osobama nazodnim na
sjednici.

Kad se na sjednici raspravlja o podacima ili ispravama koje predstavljaju poslovnu ili
drugu tajnu, predsjednik ie upozoriti nazodne da se ti podaci ili isprave smatraju tajnom i da
su ih nazodni duini duvati kao tajnu.

U sludaju iz stavka 1. ovog dlanka predsjednik mole traliti da sjednicu napuste osobe
koje nisu dlanovi Upravnog vije6a.

ita.tat tg.
Kad predsjednik ocijeni da pojedina todka dnevnog reda dovoljno raspravljena,

predlaie da se rasprava o tome zakljudi i pristupi dono5enju odluke.

itanak ZO.

Upravno vijede moZe pravovaljano odludivati ako je na sjednici nazodna natpolovidna
veiina dlanova.

Na sjednicama se u pravilu glasuje javno (dizanjem ruku).
Predsjednik poziva dlanove Upravnog vijeda da se prvo izjasne tko je.,za,. prijedlog,

zatim tko je "protiv" prijedloga, te na kraju tko se uzdrZao od glasovanja.
Upravno vijeie moZe odluditi da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.
Tajno se glasuje na glasadkim listiiima na kojima su rijedi ..2a., i ,.protiv,., a dlanovi

upravnog vijeia trebaju zaokruziti jednu od navedenih rijedi. Glasadke listiie priprema i
glasovanje provodi komisija od tri dlana koju imenuje Upravno vijeie iz svojih redova.

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

ilanak 2 t .

Nakon provedene rasprave i donosenja odluke prema svim todkama dnevnog reda
predsjednik zakljuduje sjednicu Upravnog vije6a.

III. ODGODA I PREKID SJEDNICE

elanak22.
Zakazana sjednica Upravnog vijeda odgodit ie se kada nastupe okolnosti kojeonemogu6uju odrZavanje sjednice u zakazano vrijime.

. . . .sj9lnica Upravnog vije6a.odgodit ie se i kad se prije njezina otvaranja utvrdi da nasjednici nrje nazodan potrebni broj dlanova Up.uurrog ,ij"ju.
Sjednicu Upravnog vijeia odlaie preasleanitl '



IV.

ilanak z:.
Sjednica Upravnog vije6a se prekida:
- kada se tijekom sjednice broj nazodnih dlanova Upravnog vije6a smanji ispod

broja potrebnog za odrZavanje sjednice,
- kada dode do teZeg reme6enja rada na sjednici,
- ako o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne dinjenice ili dokumentaciju.
Sjednicu prekida predsjednik.
Ako pojedini dlan Upravnog vijeia smatra da nema razloga za prekid sjednice, on

moZe predloZiti da se sjednica nastavi.
Odluku o nastavku sjednice donosi Upravno vijede.

(larrakZ+.
Kad je sjednica odloZena ili prekinuta, predsjednik izvje5iuje nazodne dlanove

Upravnog vijeia o novom vremenu odrZavanja sjednice, a ostale dlanove u skladu s dlankom
I l. ovog Poslovnika.

ZAPISNIK SA SJEDNICE UPRAVNOG VIJEEA

ilanak 25.

O radu Upravnog vijeia, na sjednici se vode bilje5ke, a distopis zapisnika izraduje se u
potrebnom broju primjeraka, u roku od 8 dana od dana sjednice i dostavlja dlanovima
Upravnog vijeia s pozivom za prvu slijedeiu sjednicu.

Bilje5ke i zapisnik u pravilu vodi Tajnik V(i6a. U sludaju sprijedenosti tajnika,
predsjednik Upravnog vijeda u dogovoru s ravnateljem Vrti6a, osigurava drugog zapisnidara
na sjednici.

Zapisnici Upravnog vijeia se duvaju u tajni5tvu Vrtiia kao trajni dokument.

ilanak 26-
Zapisnik Upravnog vijeia sadrZi :

- redni broj sjednice,
- datum i mjesto odrZavanja sjednice, sat podetka i zavrSetka sjednice,
- imena i prezimena nazodnih i odsutnih dlanova Upravnog vijeia te drugih osoba nazodnih

na sjednici,
- konstataciju daje na sjednici nazodan potreban broj dlanova za pravovaljano odludivanje,
- uwrdeni dnevni red,
- zakljudak o verifikaciji zapisnika prethodne sjednice,
- kratak prikaz izvje5da i provedene rasprave po svakoj todki dnevnog reda,
- rezultat glasovanja o svakoj pojedinoj todki dnevnog reda i odluke po svakoj todki
dnevnog reda,
- izdvojeno mi5ljenje pojedinog dlana Uprarnog vijeia ako on zatraii da se unese u
zapisnik,

- potpis predsjednika i zapisnidara.

Clanak27.

. 
Pravo uvida u zapisnik imaju svi djelatnici i korisnici usluga vrtiia u vezi s

ostvarivanjem svojih prava i obveza.
Zapisnik se objavljuje na web stranici Vrtiia.



V. ODRZAVANJE REDA NA S.IEDNICI UPRAVNOG VIJECA

Clanak 28.
Red na sjednici Upravno vije6a osigurava predsjednik Upravnog vijeia.
Za vijeme sjednice svi prisutni duZni su izwSavati naloge i upute predsjednika

Upravnog vije6a u pogledu reda na sjednici.
Predsjednik Upravnog vije6a moZe ograniditi vrijeme rasprave dlanova Upravnog

vijeia.

Clanak29.
ilanu Upravnog vijeia i drugoj nazodnoj osobu koja svojim ponaianjem remeti i

onemoguiava rad Upravnog vije6a mogu se izre6i slijedede stegovne mjere: opomena,
oduzimanje rijedi i udaljavanje sa sjednice.

ilanak 30.
Opomena se izride osobi koja svojim ponaSanjem ili izlaganjem na sjednici ne postupa

u skladu s odredbama Poslovnika ili remeti rad sjednice.
Opomenu izride predsjednik Upravnog vije6a.

ilanak : t .

Mjera oduzimanja rijedi izride se osobi koja svojim izlaganjem remeti rad sjednice, a
ve6 joj je prije toga na istoj sjednici izredena opomena.

Mjeru oduzimanja rijedi izride predsjednik Upravnog vije6a.

dlanak 32.
Mjera udaljavanja sa sjednice izride se svakoj osobi koja ne postupa prema nalogu

predsjednika, a kojoj je prethodno izredena mjera oduzimanja rijedi ili koja na drugi nadin
naruSava red i kii odredbe ovog Poslovnika tako da dovodi u pitanje daljnje odrZavanje
sjednice Upravno g vijeia.

Mjeru udaljavanja sa sjednice, na prijedlog predsjednika, izride Upravno vije6e.
Osoba kojoj je izredena mjera udaljavanja sa sjednice duZna je odmah napustiti

prostoriju u kojoj se sjednica odrZava.
Mjeru udaljavanja sa sjednice odnosi se samo na sjednicu na kojoj je ista izredena.

VI. PRAVA I OBVEZE .T,ANOVA UPRAVNOG VIJECA

itanak 33.
elan Upravnog vije6a ima prava i obvezu :

- sudjelovati na sjednicama Upra,rinog vijeia,
- glasovati,
- poslavljati pitanja predsjedniku i ravnatelju,
-_podnositi prijedloge.

. Clan. Upravnog vijeia ima i druga prava i duznosti utvrdene odredbama zakona,drugim propisima, op6im aktima Vrti6a i odr.dbu.u orog poslovnika.



eunat:q.
Clanu Upravnog vijeia obvezno se dostavlja:
- poziv za sjednicu Upravnog vijeia,
- materijal koji se priprema za sjednicu Upravnog vijeia,
-, zapisnik s prethodne sjednice Upravnog vijeda.
Clanovima Upravnog vijeia moraju biti dostupni svi radni materijali

materijali koji se odnose na raspravu i odludivanje na sjednici.

RAVNATELJ

strudni

Clanak :s.
Clan Upravnog vijeia duZ,an je duvati poslovnu tajnu i druge povjerljive podatke

Vrtida za koje dozna u obavljanju duZnosti dlana Upravnog vijeia.

itanat lO.
Za vrileme obavljanja duZnosti dlana Upravnog vije6a ne smije se koristiti svojim

dlanstvom na nadin na koji bi ostvario neke interese ili povlastice, niti svoj privatni interes
stavljati iznad javnog interesa.

Chnak gz.

Ovaj poslovnik stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja na oglasnoj plodi
Vrtiia.

ehnak:s.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje vaZiti Poslovnik o radu Upravnog

vijeda broj 205-08-09/98. od 15.09.1998.

KLASA: 003-05/1 7-01i01
URBROJ: 25 1-581-04-l 7-l
Zagreb,28.12.2017 .
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utvrduje se da je Poslovnik o radu Upravnog vijeia vedri dani objavljen je na oglasnoj plodi
Vrtiia dana 29.12.2017, a stupio je na snagu dana 0g.0l.201g.godine.
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