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Na temelju 6anka 152. stavka 2.Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broil57l1'3)i

dlanka 56. stavka 1. todke 9. Statuta Doma za starije i nemoine osobe "Volosko" Opatija, Upravno

vijeie Doma na svojoj2. sjednici, odrianojdana 29. 4.2o1.4.godine, donijelo je

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEEA

DOMA "VOLOSKO,

I. OPCE ODREDBE

Ovim Poslovnikom o

ureduje se:

tlanak 1.

radu Upravnog vije6a Doma "Volosko" (u daljnjem tekstu: Poslovnik)

o pripremanje i sazivanje sjednice,

o tijek sjednice, prava i obveze dlanova i ostalih osoba prisutnih na sjednici,

o nadin odluiivanja,
o vodenje zapisnika o radu na sjednici,

o izvjeSdivanje o odlukama donijetim na sjednici,

e druga pitanja znadajna zarad Upravnogvije6a'

elanak 2.

Odredbe ovoga Poslovnika primjenjuju se na dlanove Upravnog vijeia, te na druge osobe

koje su nazodne na sjednicama i sudjeluju u radu Upravnog vijeia'

ilanak 3.

O pravilnoj primjeni odredaba ovog Poslovnika brine predsjednik Upravnog vijeia (u daljnjem

tekstu: predsjednik), a u sludaju njegove sprijedenosti zamjenik predsjednika.

I!. PRIPREMANJE I SAZIVANJE SJEDNICE

dlanak q.

Upravno vijeie poslove iz svoje nadleinosti obavlja na sjednici.

Elanak s.

Upravno vijeie sjednice odrZava najmanje jednom u tri mjeseca, radi obavljanja poslova koji

su mu statutom ili drugim propisima stavljeni u nadleZnost, te u drugim sludajevima kad se za to

ukaie potreba, o demu je ravnatelj Doma obvezan upoznati predsjednika.

Sjednicu Upravnog vijeda saziva, predlaie dnevni red i njome predsjeda predsjednik, a u

sludaju sprijedenosti predsjednika sjednicu saziva njegov zamjenik, sa svim pravima i obvezama

predsjednikaicu 
Upravnog vije6a predsjednik je duian sazvati i na zahtjev osnivata, ravnatelja, te

najmanje tri dlana Upravnog vijeda.

elanak 5.

U pripremanju sjednice Upravnog vijeia predsjedniku pomaZe ravnatelj Doma koji je duZan

osigurati pripremu i strudnu obradu materijala za sjednicu Upravnog vijeia'

Elanak 7.

Sjednica Upravnog vijeia saziva se pisanim putem (poStom, e-po5tom, fax-om), a iznimno'

kada se radio stvarima hitne prirode, sjednica se moZe sazvati i usmenim putem.
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dlanak 8.

Poziv za sjednicu sadrZi:
o naznaku mjesta i vremena odriavanja sjednice,
o prijedlog dnevnog reda,
o naznaku o izvjestiteljima pojedinih predmeta iz predloZenog dnevnog reda,
o potpis predsjednika Upravnog vijeia.

elanak 9.

Prije upuiivanja pisanog poziva za sjednicu, usmeno se najavljuje namjera sazivanja radi

usklacfivanja ostalih obveza, kako bi dlanovi Upravnog vijeia mogli nesmetano prisustvovati sjednici.

Pisani poziv za sjednicu Upravnog vijeia, sa svim materijalima potrebnim za raspravu i

odludivanje na sjednici te zapisnikom sa prethodne sjednice, dlanovima Upravnog vijeia i osobama

koje odredi predsjednik dostavlja se najmanje osam dana prije odrZavanja sjednice. lznimno, u

stvarima hitne prirode, predsjednik moZe odrediti i kradi rok.
Za pravovremenu dostavu poziva i pripadajudih materijala odgovoran je ravnatelj Doma.

elanak 10.

Sjednice Upravnog vijeia odrZavaju se u sjedi5tu Doma.
lznimno i u opravdanim sludajevima predsjednik moZe odluditi da se sjednica odr2i izvan

sjedi5ta Doma.

III. TIJEK SJEDNICE

ilanak 11.

Sjednica Upravnog vijeia moZe se odrZati ako je nazodna veiina dlanova Upravnog vijeia.
Kada predsjednik utvrdi nazodnost potrebnog broja dlanova Upravnog vijeia iz stavka L.

ovoga dlanka, otvara sjednicu.

elanak 12.

Sjednicama Upravnog vijeia obvezno prisustvuje ravnatelj Doma koji sudjeluje u radu

Upravnog vijeia bez prava odluiivanja, osim u slu(aju kada je sa sjednice iskljudena javnost, o demu

odluduje Upravno vijeie.

elanak 13.

Ako prije podetka sjednice predsjednik utvrdi da nije nazodna veiina dlanova Upravnog

vijeda, odgatla sjednicu za odredenisat istoga dana iliza drugi odredeni dan i sat.

Zapodetu sjednicu Upravnog vijeia predsjednik prekida:
o kada se tijekom sjednice broj nazodnih dlanova smanji ispod broja potrebnog za odrZavanje

sjednice,
r kada dode do teSkog remeienja reda na sjednici, a predsjednik nije u moguinosti odrZati red

uz primjenu mjera iz dlanka 21. ovoga Poslovnika,
o kada o pojedinom predmetu treba pribavitidodatne podatke ili isprave.

U sludaju odgode ili prekida sjednice predsjednik ie zakazati sjednicu ili nastavak sjednice
najkasnije u roku od osam dana od dana odgode ili prekida.

elanak 14.

Dnevni red sjednice Upravnog vijeia utvrtfuje se na podetku sjednice.
Prijedlog dnevnog reda moie se na sjednici mijenjati na prijedlog predsjednika ili zamjenika

predsjednika i dlanova Upravnog vijeia na nadin da se pojedini predmeti iz predloZenog dnevnog
reda izostave, da se promijeni redoslijed raspravljanja o njima ilida se prijedlog dnevnog reda dopuni
novim predmetima.

Ako na sjednici nije nazodan izvjestitelj predmeta ili nije dostavljen materijal potreban za

raspravljanje i odludivanje, Upravno vijeie moZe odluditi da se predmet izostavi s dnevnog reda.



elanak 15.

Nakon utvrtlivanja dnevnog reda, prelazi se na ditanje i usvajanje zapisnika s prethodne

sjednice.
elanovi Upravnog vijeda imaju pravo staviti primjedbe na zapisnik. Ako se primjedbe

prihvate, u zapisnik ie se unijeti odgovarajude izmjene.

etanak 15.

Nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice pristupa se raspravi o pojedinim todkama,

redosljedom utvrdenim u dnevnom redu.

tlanak 17.

Na sjednici Upravnog vijeia predsjednik osigurava red i vodi raspravu prema dnevnom redu

vodeii raduna o poStivanju odredbi ovoga Poslovnika.

dlanak 18.

Kada su dlanovima Upravnog vijeia dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se

donosi odredena odluka ili zakljudak, izvjestitelj je duian samo saZeto iznijeti sadriaj materijala ili
predloiene odluke ili zakljudka.

elanak 19.

Sudionik u raspravi duZan je iznositi kratko i jasno prijedloge o predmetu o kojem se

raspravlja,
Sudionika u raspravi nitko ne smije ometati za vrijeme njegova izlaganja.

dlanak 20.

Kada se na sjednici raspravlja o podacima ili ispravama koji predstavljaju sluibenu ili drugu

tajnu, predsjednik 6e upozoriti nazodne da se ti podaci ili isprave smatraju tajnom i da su nazodni

duini duvati ih kao tajnu.

elanak 21.

U sludaju da sudionik u raspravi svojim ponaSanjem ili izlaganjem remeti rad sjednice,

predsjednik ga moZe opomenuti ili prekinuti u govoru, a u ponovljenom naru5avanju reda moZe mu

oduzeti rijed.
U krajnjem sludaju kada naruiavanje reda i krSenje odredbi ovoga Poslovnika dovodi u

pitanje daljnje odriavanje sjednice Upravnog vijeia, Upravno vijede moZe izreii mjeru udaljenja sa

sjednice, koja se odnosi samo na sjednicu na kojoj je ova mjera izredena.

elanak 22.
Ako predsjednik ocijeni da je pitanje o kojem se raspravlja dovoljno razmotreno i da su

prijavljeni sudionici sjednice sudjelovali u raspravi o tom pitanju, moie zakljuiiti raspravu o tom
pitanju idati prijedlog na glasovanje.

IV. ODTUEIVANJE

etanak 23.

Upravno vijeie odluduje veiinom glasova ukupnog broja dlanova.

Elanak 24.

elanovi Upravnog vijeia glasuju o prijedlogu odluke ili drugog akta.

Glasovanje na sjednicije javno, dizanjem ruke.

Upravno vijede moZe odluditi da se o pojedinim pitanjima iznimno glasuje tajno.

dlanak 25.

Poslije glasovanja predsjednik utvrduje rezultat glasovanja.



Ako za prijedlog odluke ili drugog akta glasuje vedina ukupnog broja dlanova Upravnog vije6a,
pr'rjedlog je usvojen. U protivnom, prijeldog nije usvojen i odluka nije donesena.

tlanak 26.
Kada Upravno vijede odluduje o ostvarivanju prava i obveza po zahtjevu radnika, na sjednicu

pod odredenom todkom dnevnog reda poziva i radnika o dijem se zahtjevu radi.

elanak 22.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga Upravno vijeie donosi odluke, zakljudke i druge akte.
Sve akte Upravnog vijeia potpisuje predsjednik, a zamjenik predsjednika u sludajevima kada

zamjenjuje predsjednika.

Elanak 28.

Odluke i ostali akti Upravnog vijeia upisuju se u knjigu odluka.
Broj odluke sastoji se od rednog broja knjige odluka, broja sjednice Upravnog vijeia, broja

todke dnevnog reda i godine u kojoj je odluka donijeta.
Knjiga odluka i upisane odluke tuvaju se kao trajna arhivska gracla.

V. ZAPISNIK

dlanak 29.
O radu na sjednici Upravnog vije6a vodi se zapisnik.
Zapisnik vodi administrativni referent u Domu ili druga osoba koju odredi predsjednik.

U sludaju odsustva osobe iz gornjeg stavka, ili kad je sa sjednice Upravnog vijeia Doma

iskljudena javnost, zapisnik vodijedan od dlanova Upravnog vijeda kojeg odredipredsjednik.

elanak 30.
Zapisnik sadrZi:

o redni broj, datum, mjesto i vrijeme odriavanja sjednice, ime i prezime predsjedavajuieg
sjednice, imena nazodnih, odnosno nenazodnih dlanova na sjednici Upravnog vijeia,

o imena ostalih osoba nazodnih sjednici,
o predloieni i usvojeni dnevni red,
. tUek rada na sjednicci i prijedloge o kojima se raspravljalo, te imena osoba koje su sudjelovale

u raspravi i saZet prikaz njihova izlaganja,
o rezultate glasovanja o pojedinim pr'rjedlozima odnosno todkama dnevnog reda u obliku

zakljudka iliodluke,
o izdvojeno mi5ljenje pojedinog dlana, ako on traZi da se to unese u zapisnik,
o vrijeme zakljudivanja ili prekida sjednice,
o oznaku priloga koji su sastavnidio zapisnika,
o potpis predsjednika izapisnidara.

elanak 31.
Ako se zapisnik sastoji od vi5e listova, predsjednik i zapisnidar potpisuju svaki list zapisnika.

Svaki list mora bitioznaden rednim brojem.

VI. IZVJESCIVANJE

Elanak 32.

Opii akti koje je donijelo Upravno vijeie objavljuju se na oglasnoj plodi Doma.

O objavljivanju op6ih akata skrbi ravnatelj Doma.



VII. ZAVRSNE ODREDBE

elanak 33.

Upravno vijeie moZe osnivati strudna i savjetodavna tijela i povjerenstva radi strudne obrade
pojedinih pitanja idavanja prijedloga i mi5ljenja o pojedinim pitanjima iz djelokruga njegovog rada.

EIanak 34.

Ako se u radu Upravnog vijeda pojavi pitanje koje nije regulirano ovim Poslovnikom, Upravno

vijeie donijet ie o tome poseban zakljufak.
Zakljudak iz prethodnog stavka odnosi se samo na sjednicu na kojoj je donijet.

elanak 35.

Danom stupanja na snagu ovoga Poslovnika prestaje vaZiti Poslovnik o radu Upravnog vijeia

Doma'Volosko" (Broj: 497lLO od 13. 10.2010. godine).

ilanak 36.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom dono5enja.

Broj:
Opatija, 2014. godine.
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