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Na temelju ĉlanka 50. Statuta Djeĉjeg vrtića „Crvenkapica“ Ilok Upravno vijeće na 

svojoj sjednici odrţanoj 26.03.2014.godine donijelo je  

 

 

 

P O S L O V N I K    

ODGOJITELJSKOG VIJEĆA 
 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Ĉlanak 1. 
 

 Poslovnikom o radu Odgojiteljskog vijeća (u daljnjem tekstu: Poslovnik), ureĊuje 

se naĉin rada Odgojiteljskog vijeća Djeĉjeg vrtića „Crvenkapica“ Ilok (u daljnjem tekstu: 

Vrtić)  

 

Ĉlanak 2. 

 

Odredbe ovog Poslovnika obvezuju sve ĉlanove OV i ostale osobe koje su nazoĉne 

sjednicama OV. 

Ĉlanak 3. 

 

OV je struĉno tijelo Vrtića. OV ĉine svi odgojitelji, struĉni suradnici i zdravstveni 

radnici zaposleni na ostvarivanju programa predškolskog odgoja u Vrtiću. 

 

Ĉlanak 4. 

 

OV radi na sjednicama. Sjednicu OV saziva ravnatelj u pravilu jednom mjeseĉno. 

Odgojiteljskom vijeću predsjedava ravnatelj ili osoba koju on ovlasti. Prisustvovanje 

sjednici obavezno je za sve ĉlanove OV i to je dio radne obveze. 

 

 

II. PRAVA I DUŢNOSTI 

 

Ĉlanak 5. 

 

Ravnatelj Vrtića: 

 

- saziva i vodi sjednicu 

- otvara sjednicu, utvrĊuje broj nazoĉnih ĉlanova radi pravovaljanog odluĉivanja, 

- predlaţe dnevni red sjednice i skrbi se da se sjednica odvija prema dnevnom 

redu, 
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- odrţava red na sjednici i daje rijeĉ nazoĉnima 

- ako je potrebno upozorava ĉlanove OV da se pridrţavaju toĉaka dnevnog reda, 

- utvrĊuje jasne i odreĊene prijedloge i daje ih na glasovanje, 

- utvrĊuje i objavljuje rezultate glasovanja, 

- skrbi se da se o radu sjednice vodi zapisnik, 

- skrbi se da se na sjednici poštuju odredbe zakona i općih akata, 

- potpisuje odluke koje donosi OV, 

- skrbi se o izvršenju odluka koje donese OV, 

- obavlja i druge poslove sukladno odredbama Statuta i ovoga Poslovnika 

 

Ĉlanak 6. 

 Ako sjednicu vodi radnik kojega je odredio ravnatelj, on ima ista prava i duţnosti 

koje ima ravnatelj. 

 

 

III. PRIPREMANJE I SAZIVANJE SJEDNICE 

 

Ĉlanak 7. 

 Poziv na sjednicu OV mora biti uruĉen najmanje tri dana prije dana odreĊenog za 

odrţavanje sjednice. 

 Zajedno sa pozivom ĉlanovima se dostavlja i prijedlog dnevnog reda, zapisnik 

prijašnje sjednice i odgovarajući materijal. 

 Iznimno, u hitnim sluĉajevima ravnatelj moţe sazvati sjednicu u roku kraćem od tri 

dana, a dnevni red za tu sjednicu moţe predloţiti na samoj sjednici. 

 

Ĉlanak 8. 

 Sjednicu OV zapoĉinje ravnatelj i utvrĊuje jesu li na sjednici nazoĉni svi ĉlanovi 

odnosno potreban broj ĉlanova radi pravovaljanog odluĉivanja. 

 

Ĉlanak 9. 

 Ravnatelj podnosi ĉlanovima OV prijedlog dnevnog reda na razmatranje i 

usvajanje. 

Prilikom razmatranja dnevnog reda ĉlanovi OV mogu dnevni red dopuniti ili 

izmjeniti. 

Nakon usvajanja dnevnog reda poĉinje rasprava i odluĉivanje u pojedinim toĉkama 

dnevnog reda i to onim redom kako su utvrĊene dnevnim redom. 
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Ĉlanak 10. 

Prije rasprave o pojedinim toĉkama dnevnog reda izvjestitelj podnosi izvješće 

nakon ĉega ravnatelj otvara raspravu. 

U raspravi mogu sudjelovati svi ĉlanovi OV prema redosljedu prijave. 

Ako se tijekom rasprave utvrdi da je prijedlog materijala nepotpun, struĉno tijelo 

moţe odluĉiti da se rasprava o tom prijedlogu prekine, zatraţi njegova nadopuna te se 

rasprava provede na jednoj od slijedećih sjednica. 

Rasprava se odvija utvrĊenim redom a ukoliko se netko ne drţi toga opominje se 

dotiĉni, a ukoliko to nije dovoljno moţe ga predsjedavajući prekinuti. 

Kada utvrdi da nema više prijava za raspravu dotiĉna toĉka se zakljuĉuje. 

 

Ĉlanak 11. 

Odluĉivanje na sjednicama obavlja se javnim glasovanjem „za“ ili „protiv“ 

utvrĊenog prijedloga. 

 

Ĉlanak 12. 

Ako za riješenje pojedinog pitanja koje je na dnevnom redu ima više prijedloga, 

ravnatelj daje na glasovanje pojedine prijedloge onim redom kako su i podnešeni. 

 

Ĉlanak 13. 

Ravnatelj utvrĊuje jasan i odreĊen prijedlog i stavlja ga na glasovanje. 

Struĉno tijelo donosi odluke nadpoloviĉnom veĉinom glasova koji su prisutni ako 

Statutom nije drugaĉije odreĊeno. 

Nakon glasovanja ravnatelj utvrĊuje i objavljuje rezultat glasovanja. Na temelju 

rezultata broja glasovanja ravnatelj objavljuje da je prijedlog o kojem se glasovalo 

prihvaĉen ili odbijen. 

 

Ĉlanak 14. 

O radu struĉnog tijela vodi se zapisnik. Zapisnik mora sadrţavati osnovne podatke 

o radu sjednice: 

- redni broj sjednice 

- datum i mjesto odrţavanja sjednice 

- vrijeme poĉetka sjednice 

- imena i prezimena ne nazoĉnih ĉlanova struĉnog tijela, te imena i prezimena i 

drugih osoba ako su nazoĉni na sjednici. 

- ustanovljenje o usvajanju zapisnika sa prijašnje sjednice,  

- predloţen i usvojen dnevni red, 
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- imena i rezimena govornika po pojedinim toĉkama dnevnog reda te kratak 

sadrţaj tijek izvješća ili prijedloga, 

- rezultat glasovanja o pojedinim prijedlozima, 

- zakljuĉak odnosno odluke koje su donešene po pojedinim toĉkama dnevnog 

reda, 

- naznaku vremena kad je sjednica zakljuĉena, 

- u sluĉaju prekida sjednice naznaku vremena kada je sjednica ponovo 

nastavljena. 

Zapisnik sjednice potpisuje ravnatelj i zapisniĉar te sjednice. 

Zapisnik se pohranjuje u pismohrani vrtića i trajno se ĉuva. 

 

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Ĉlanak 15. 

Ovaj Poslovnik donosi Upravno vijeće vrtića nadpoloviĉnom većinom ukupnog 

broja glasova ĉlanova nazoĉnih na sjednici. 

Izmjene i dopune Poslovnika donose se na isti naĉin kao Poslovnik. 

 

Ĉlanak 16. 

Poslovnik stupa na snagu osmog dana nakon objava na oglasnoj ploĉi vrtića. 

 

 

                                                       Predsjednica Upravnog vijeća 

                                                                Zdenka Ivanika 

 

 

                Poslovnik je objavljen na oglasnoj ploĉi vrtića 

                28.03.2014. g., a stupa na snagu 07.04.2014.g. 

 

 

 


