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DJECJI VRTIC''ISKR[CA'' Poslovnik,doc.
ZAGREB.Krugebb.
Broj: 05 - 157 198"
Zagreb, 0 1. 07. 1 998.godine.

POSLOVNIK
o radu Upravnog vijeda Djeijeg vrtida "Iskrica', Zagreb.

Zagreb, srpanj I 998.godine.
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Na temelju dlanka 47.i 68" Statuta Djedjeg vrtida "Iskrica" zagreb,
upravno vije6e Djedjeg vrtica "Iskrica" zagreb na svojoj l.sjednici koja je
odrlana dana 01. 07 "l998.godine, donijelo je

POSLOVNIK
o radu Upravnog vije6a Djeijeg vrtida "Iskrica', Zagreb.

Clanak 1"

Poslovnikom o radu Upravnog vijeia (u daljem tekstu: Poslovnik)
ureduje se nadin rada Upravnog vijeia Djedjeg vrti6a "Iskrica'u Zagreb (u
daljem tekstu: Djedji vrtii)"

Clanak 2.
odredbe ovog Poslovnika obvezuju sve dlanove upravnog vij6a,

ravnatelja Djedjeg vrtida i ostale osobe koje su nazodne sjednicama
Upravnog vije6a"

Clanak 3.
dlanovi Upravnog vijeda imaju pravo i duznost biti nazolni

sjednicama Upravnog vijeia te sudjelovati u raspravi i odludivanju o svim
pitanjirna iz njegovog djelokruga"

Ako dlan upravnog vije6a ne moZe biti nazod,an sjednici, duzan je o
tome pravodobno izvijestiti predsjednika Upravnog vijeda odnsono drugu
osobu koja je sazvala sjednicu. .,..---'-'-..,.,,.

\, dlanak 4. )
Preds.jednik Upravnog vijb6q; _/
-priprema sjednice Upravnog@6a,
-saziva i vodi sjednice,
-utvrdr.lje je li sjedniei nazadan potreban broj dlanova za

pravovalj ano odludivanj e,
:predlaZe dnevni red sjednioe,
-brine o tijeku rasprave na sjednici,
-formulira prijedlog odluka o kojima se glasuje,
-utvrduj e i progla5av a rezultate glasovanj a,

-potpisuje odluke i druge akte koje donosi Upravno vi.jede,
-brine o primjeni ovog Foslovnika o radu Upravnog vijeda.
Ako je predsjednik odsutan ili sprijeden, zanejenjuje ga dlan

Upravnog vijeda kojeg predsjednik za to pismeno ovtrasti.



dlanak 5"

Upravno vije6e radi na s.jednicama koje sazivapredsjednik.
Predsjednik je du1an sazvati sjednicu na zahtjev jedne treiine

dlanova Upravnog vij e6a.

dlanak 6"

Predsjednik, u suradnji s ravnateljem Djedjeg vrtida priprema
sjednicu, sastavlja prijedlog dnevnog reda te odreduje izvjestitelje po
pojedinim todkama predloZenog dnevnog reda"

Ravnatelj Djedjeg vrtica osigurava da strudne sluZbe Djedjeg vrti6a,
sukladno naputeima predsjednika, rzrade poziv i rnaterijale potrebne za
raspravu i odludivanje na sjednici Upravnog vije6a.

ClanakT.
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda dostavlja se svirn

dlanovima Upravnog vijeda najkasnije tri (3) dana prlje odrZavanja
sjednice.

U hitnim sludajevima, predsjednik rnoZe sazvati sjednicu i u kra6ern
roku, pismeno ili usmeno, te predloLitt dnevni red na samoj sjedniei""

dianak 8.

Na jednicu se obvezno poziva ravnatelj Djedjeg vrtiba, koji sudjeluje
u radu Upravnog vije6a, alibezprava odludivanja.

Predsjednik moZe na sjednicu pozvati i druge osobe radi davanja
strudnih mi5ljenja i podataka o pojedinim pitanjima dnevnog reda sjednice"

Clanak 9.

Nakon otvaranja sjedniee predsjednik upravnog vije6a utvrdu.je
koliko je dlanova Upravnog vijeda nazodno, koliko ih se ispridalo te da li
je nazodan potreban broj dlanova za pravovaljano odludivanje.

Ako sjednici nije nazodan potreban broj dlanoya za pravovatrjano
odludivanje, sjednica se odgada za vrijerne koje odredi predsjednik.

Clanak n0"

Nakon utvrdivanja kvoruma, predsjednik dita prijedlog dnevnog
reda sjednice i poziva dlanove Upravnog vijeda da iskaZu svoje prijedloge
za njegovu izmjenu i dopunu.

O usvajanju pri.jedtroga dnevnod reda te predloZenih izmjena ili
dopuna dnevnog reda, odludu.jta diaraovi upravnog vijeda javnirn
glasovanjena.

Dnevni red je usvojen ako je za njega gtrasovala nadpolovidna vedina
svih dlanova Upravnog vijeda"



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

elanak 1 1.
Prva todka dnevnog reda je verifikacija zapisnika sa prethodne

sjednice i izvje5ie ravnatelja o radu Djedjeg irti6a^ i izvrlavanju odluka
Upravnog vijeia u razdoblju izmedu dvrje sjednice.

Rasprava na sjedniri upcrlllt'1;r"ruvodi se prenxa utvrdenom
dnevnom redu.

Predsjednik otvara raspraw o pojedinim todkama dnevnog reda i
daje rijed dlanovima upravnog vijeda prema redoslijedu prijava.

dlanovi uaravnog 
"i3*cu mogu govoriti i traziti potrebna

objasnjenja o svim pitanjima u svezi todkom dnevnog reda u kojoj se
raspravlja.

Ako se dlan upravnog vijeda u svojoj raspravi udaljava od pitanja o
kojern se raspravlja ili je nepotrebno op5iian ili irijeeta ,rkog od nazodnih
na sjednici, predsjednik ie ga opomenuti a u sludaju nepostiv"aqia opomene
oduzet 6e mu se rijed.

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

dlanak 13.
Kad predsjednik ocijeni da je pojedina todka dnevnog reda dovoljno

raspravljena, predlale da se rasprava o tome zakljudi i pristupi donosenju
odluke.

Predsjednik fonnulira prijedlog odluke i daje ga na glasovanje uz
navodenje odredbe Statuta o potrebnom broju glaosva za dono5enje odluke
(nadpolovidna ili dvotre6inska vedina glasova svih dlanro* upr*orrgvijeda)" 

ilanak tr4"
Na sjedniCIama se u pravilu glasuje javno (dizanjern ruku).
Fredsjednik poziva dlanove upravnog vijeia da se pnv; iz.iasne tkoje "za" prijediog, a zatirn tko .ie "protiv,' pri.ilatoga, te na kraju txco se

uzdr1ao od glasovanja"
Upravno vijede rnoZe odluiditi da se o pojedinirn pitanjirna glasuje

tajno"
Ta.|no se gtrasuje na gtrasadkirn listidima na kojima su rijedi ,,.,a,, i

"protiv", a dlanovi Uprawrog vijeda trebaju zaol<ruaiti.l*drr., odtavedenih
rijedi. Giasadke listi6e priprerna i gtrasovanje provodi komisija od tri (3)
dlana koju imrenr.l.ie upravno vijede iz svo.iih rud",ru.



Nakon zavrsetka javnog ili tajnog glasovanja, predsjednik utwduje i
obj avlj uj e r entltate gl asovanj a o prij e dlo gu 

"

dlanak 15"

Nakon Sto bude provedena rasprava i donesena odluka prerna svim
todkama dnevnog reda, predsjednik zakljuduje sjednicu lJpravnog vijeda"

ilanak 15"

O radu na sjednici Upravnog vijeia vodi se zapisnik, kojeg potpisuju
zapisnidar i predsjednik Upravnog vijeda.

Zapisnik o radu Upravnog vije6a u pravilu vodi tajnik Djedjeg
vrti6a.

U sludaju sprijedenosti tajnika, predsjednik Upravnog vije6a, u
dogovoru s ravnateljem Djedjeg vrti6a, osigurava drugog zapisnidara na
sjedniei"

Zapisnik se vodi u knjizi zapisnika, koja se duva u tajnistvu Djedjeg
vrtida kao trajan dokurnenat.

Clanak tr7"

Zapisnik sadrZi:
-redni broj sjednice,
-daturn i mjesto odrlavanja sjednice, sat podetka i zavr5etka

sjedniee,
-imena i prezimema nazodnih i odsutnih dlanova Upravnog vije6a te

drugih osoba nazodnihna sjedniei,
-utvrdeni dnevni red,
-zakljudak o veriflkaoiji zapisnika prethodne sjednice,
-kratak prikaz izvje5da i provedene rasprave po svakoj todki

dnevnog reda,
-donesene odluke po svakoj todki dnevnog reda,
-potpis predsj edn ika r zapisnidara.

itranak tr8.

Zapisnik se izraduje u roku od osam (E) dana od dana odrilavanla
sjendiee, a dostavlja se dtranovima Upravnog vijeda s pozivorn za prvv
slijedeiu sjednicu.

Fravo uvida u zapisnik ima.iu svi djelatnioi i korisnici r.rsluga Djedjeg
vrtida u svezi s ostvarivanjem svo.jih prava i obveza"

dianak n9.

Rad Upravnog vijeda je.javan.
Javnost rada neoZe se isktrjuditi kad Upravno vijede raspravlja o



pitanjima koja predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu.
O iskljudivanju javnosti odluduje Upravno vije6e.

itanak ZO.

ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana nakon njegovog
objavljivanja na oglasnoj plodi Djedjeg vrtila.

ovaj Poslovnik objavljen je na oglasnoj plodi Djedjeg vrtica dana

Zagreb, 0 1 .07. 1 998.godine
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Temeljem dlanka 43. i 68. Statuta Djedjeg vrtiia Iskrica, Upravno vijece Djedjeg vrtiia Iskrica
na22. sjednici odrZanoj dana 31.8.2020, godine, donosi

IZIV{JEI\E X DOPUI\E
Foslovnika o radu upravnog vijeda Djeijeg vrtida Iskrica

Clanak 1.

IJ Poslovniku o radu Upravnog vijeia Djedjeg vrtiia Iskrica rzadlanka 5. dodaje se dlanak 5.a.
te glasi:

U iznimnim i opravdanim sludajevima, odluke, miSljenja, prijedlozi i zakljudci Upravnog vijeia
mogu se donijeti i bez odriavanja sjednice, odnosno sjednice se mogu odrZavati telefonski i
elektronski, a glasovati se moZe u pisanom obliku ili elektronidkom poStom odnosno telefonom
ukoliko se nitko od dlanova Upravnog vijeia tomu ne protivi.
U sludaju opisanom prethodnim stavkom, predsjednik Upravnog vijeia obvezan je svim
dlanovima Upravnog vijeia poslati prijedlog odluke, mi5ljenja ili zakljudka s obrazloZenjem
prijedloga,

O rezultatima telefonskog ondnosno elektronidkog glasovanja svi dlanovi Upravnog vijeia
neposredno po zavr5etku glasovanja moraju biti obavijeSteni telefonom odnosno elektronidkom
poStom.

O glasovanju telefonskim putem ili elektronidkom poStom sastvalja se zapisnik koji dlanovi
upravnog vijeia potvrduju na slijedecoj, redovitoj sjednici upravnog vijeia.

Clanak 2.
Ove Izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeda Djedjeg vrtiia Iskrica stupaju na
snagu osmog dana od dana objave na oglasnim plodama vrtiia.

Clanak 3.

Prijedlog ovih Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog vijeia Djedjeg vrtira Iskrica
utvrden je na sjednici Upravnog vijeda dana 31.8.2020. godine.

KLASA: 60 1 -02120-05 I 0l
URBROJ :25 I -653 -04-20-38
Zagreb, 3 1 .8.2020. godine.

P,REDSJEDNICA

, UPRAVNOG VIJECA

Ovaj Poslovnik donesen je na 22. sjednici Upravnog vijeia od31.8.2020. godine, objavljen je
na oglasnim plodama Vrtiia dana 1 .9.2020. godine, a stupa na snagu dana9.9.2020. godine.

RAVNATELJICA

Silvana Gudlin

Renata Grdii,


