
  

 Temeljem odredbi članka 51.,52.st. 4 i 53.st. 2. Statuta Doma za odrasle osobe Zemunik i 

odredbe članka  152.st.2. Zakona o socijalnoj skrbi („ Narodne novine „ 157/13, 152/14), Upravno 

vijede  Doma za odrasle osobe Zemunik, na sjednici  XXII održanoj dana 26.travnja 2016.godine   

 d o n o s i  

 

             POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEDA DOMA ZA ODRASLE OSOBE ZEMUNIK 

( pročišdeni tekst) 

 

OPDE ODREDBE: 

Članak 1. 

 Ovim Poslovnikom uređuje se način rada i odlučivanja Upravnog vijeda Doma za odrasle 

osobe Zemunik ( u daljnjem tekstu: UV Doma). 

 

Članak 2. 

 O primjeni ovog Poslovnika brine se predsjednik UV Doma ako za pojedina pitanja nije 

drugačije određeno. 

Članak 3. 

 Članovi UV Doma koji sudjeluju u radu UV dužni su se pridržavati Poslovnika. 

SJEDNICE UPRAVNOG VIJEDA: 

Članak 4.  

 O pitanjima iz svog djelokruga UV Doma raspravlja i odlučuje na sjednicama. 

 Sjednice UV Doma saziva predsjednik UV Doma kada njezino sazivanje zahtijeva najmanje dva 

člana ili ravnatelj. U slučaju spriječenosti predsjednika UV Doma ili po ovlasti predsjednika UV, 

sjednicu može sazvati zamjenik predsjednika UV Doma. 

 

Članak 5. 

 Članovi UV Doma dužni su uredno prisustvovati sjednicama, sudjelovati u raspravi i 

odlučivanju. U slučaju spriječenosti član UV dužna je o istom izvijestiti predsjednika UV ili službu koja 

vodi stručno-administrativne poslove UV. 

Članak 6. 

 Sjednice UV Doma moraju se sazvati najmanje jedanput u 90( devedeset) dana. 

 Sjednicu UV Doma saziva predsjednik pismenim putem. Uz poziv u kojem je određen dan, sat 

i mjesto održavanja sjednica svim članovima UV dostavlja se prijedlog dnevnog reda i pisani materijal 

za predložene točke dnevnog reda. 

Članak 7.  

 Materijali koje se dostavljaju članovima uz prijedlog dnevnog reda moraju sadržavati sažetak 

prikaza svih pitanja potrebnih za raspravu i odlučivanje o njima, kao i prijedlog Odluke ili drugog akta 

čije se donošenje predlaže. 

Članak 8.  

 Poziv za sjednicu UV Doma s popratnim materijalom dostavlja se najmanje 8 (osam) dana 

prije održavanja sjednice. U hitnim slučajevima iznimno sjednica se može sazvati u kradem roku. 



Članak 9. 

 UV Doma u pravilu zasjeda u sjedištu Doma za odrasle osobe Zemunik. 

 

Članak 10.  

 Ravnatelj Doma osigurava stručne i tehničke uvjete za rad UV. 

 Ravnatelj mora prisustvovati sjednicama UV Doma ili osoba koju odredi ravnatelj ali bez 

prava glasa odlučivanja. 

Članak 11. 

  Na sjednici,sukladno potrebi mogu se pozvati i stručni radnici Doma i predstavnici drugih 

organa i organizacija, kada su nadnevnom redu pojedina stručna pitanja od značaja za radi 

odlučivanje UV Doma i nesmetano  funkcioniranje ustanove.  

 

Članak 12. 

 UV Doma može odlučivati ako je na sjednici prisutna vedina članova UV. Pravovaljane Odluke 

UV Doma donosi nad polovična vedina članova UV. U slučaju da su glasovi podijeljeni, odlučuje glas 

predsjednika UV. 

 

Članak 13. 

 Glasovanje na sjednici je javno. Članovi UV Doma mogu odlučiti da se o pojedinoj točki 

dnevnog reda glasuje tajno. 

 Članovi UV Doma glasuju tako da se izjasne „za“ ili „protiv“ prijedloga istodobnim dizanjem 

ruku ili poimeničnim glasovanjem. 

 Poimenično glasovanje provodi se tako da svaki prozvani član UV Doma izgovara „za“ ili 

„protiv „ prijedloga. 

 Član UV može se suzdržati od glasovanja. 

 Predsjednik UV Dom utvrđuje i zaključuje kako je obavljeno glasovanje po pojedinom 

prijedlogu. 

 Član UV Doma koji je glasovao protiv donijete odluke, prijedloga, može u roku od 7 (sedam) 

dana od dana održavanja sjednice dostaviti svoje pisano obrazloženje koje se prilaže u zapisnik 

sjednice. 

 

Članak 14. 

 Odluke i druge akte potpisuje predsjednik UV  Doma, odnosno njegov zamjenik. 

 Predsjednik UV Doma, brine da su sve donesene odluke UV u skladu sa pozitivnim zakonskim 

propisima, te je dužan upozoriti UV na sve odluke koje su donijete suprotno odredbama Zakona. 

 Ukoliko ni tada UV ne izmjeni svoju odluku, ravnatelj je dužan o navedenoj odluci  izvijestiti 

osnivača, nadležno Ministarstvo, te nakon pismenog mišljenja osnivača, ukoliko je UV Doma uskladilo 

svoju odluku s mišljenjem osnivača, postupiti po istoj. 

 

Članak 15. 

 Ravnatelj provodi odluke UV Doma donijete na sjednici. 

 UV Doma može odrediti da pojedinu odluku provede predsjednik ili netko do članova UV 

Doma. 

 

 



VOĐENJE  I TIJEK SJEDNICE: 

 

Članak 16. 

 Predsjednik UV Doma vodi sjednicu, osigurava red i brine se za učinkovitost rada. 

 Predsjednik UV Doma daje riječ članovima UV i brine se da govornik ne bude ometen ili 

sprječavan u govoru. Predsjednik smije prekinuti govornika i oduzeti mu riječ ako se govornik nakon 

opomene ne drži utvrđenog reda.  

 

Članak 17.  

 Predsjednik UV Doma otvara sjednicu, te daje objašnjenje u vezi s prijedlogom i pojedinim 

točkama dnevnog reda. 

 Na početku i kod svake promjene tijekom sjednice predsjednik UV utvrđuje broj prisutnih 

članova, te vodi računa da je na sjednici prisutna vedina članova potrebna za odlučivanje. 

 Na početku sjednice predsjednik predlaže dnevni red i otvara raspravu o dnevnom redu. 

 Nakon rasprave UV Doma izjašnjava se o prihvadanju dnevnog reda. 

 Svaki član UV Doma i ravnatelj mogu predložiti izmjene i dopune dnevnog reda. 

 UV Doma može odlučivati samo o pitanjima koja su na dnevnom redu. 

 

Članak 18.  

 Nakon usvajanja dnevnog reda, sjednica se nastavlja raspravom i donošenjem odluka o 

pojedinim točkama dnevnog reda i to redoslijedom koji je utvrđen u prihvadenom dnevnom redu. 

 Dopuštenje za sudjelovanje u raspravi daje predsjednik UV i to redom kojim su se sudionici 

javljali. 

 Ako je raspravi potrebno kakvo stručno mišljenje predsjednik UV može dopustiti da se iznese 

stručno mišljenje i mimo utvrđenog reda raspravljanja. 

 

Članak 19. 

 Član UV Doma koji nije prisutan sjednici, može o predmetu točke dnevnog reda dostaviti 

pisano izvješde koje de se pročitati na kraju rasprave o toj točci dnevnog reda. 

 UV Doma može odlučiti da se rasprava o pojedinoj točci dnevnog reda odgodi ili prekine 

poradi pribavljanja određenih podataka, stručnih mišljenja sudske prakse i dr. 

 

Članak 20. 

 Nakon dovršetka rasprave po pojedinim točkama dnevnog reda, predsjednik UV Doma 

utvrđuje prijedlog odluke i stavlja na glasovanje. 

 Ako za rješavanje pojedinog pitanja ima više prijedloga glasovanje se obavlja onim redom 

kojim su prijedlozi podnijeti. 

 Kao prvi prijedlog smatra se prijedlog podnesen uz poziv za sjednicu. 

 Glasovanje članova UV Doma provodi se sukladno odredbi članka 13. Poslovnika UV Doma. 

 

ZAPISNIK SJEDNICE: 

 

Članak 21.  

 O radu sjednice UV Doma vodi se zapisnik. Zapisnik sjednice vodi osoba koju odredi ravnatelj 

u dogovoru sa predsjednikom  UV Doma. 



 Predsjednik UV Doma može odlučiti da se tijekom sjednice ili dijelom sjednice vodi stenograf 

ili tonski snima, koji se prilaže uz zapisnik.    

 Zapisnik sjednice UV sadrži: 

 

- redni broj sjednice,  

- datum i mjesto održavanja sjednice,vrijeme početka sjednice,imena i prezimena prisutnih 

članova UV i ostalih prisutnih, te ime i prezime osobe koja je rukovodila sjednicom, 

- zaključak kako je usvojen zapisnik ranije sjednice, 

- usvojen dnevni red sjednice, 

- imena i prezimena govornika po pojedinoj točki dnevnog reda, 

- rezultat glasovanja po pojedinoj točki dnevnog reda, 

- odluke i zaključke donijete o pojedinoj točkama dnevnog reda, 

- u slučaju prekida sjednice, vrijeme prekida i nastavka sjednice, 

- utvrditi brojčano materijale koje se prilažu zapisniku, 

- vrijeme kada je sjednica završena, 

- potpis zapisničara i predsjednika UV Doma, odnosno osobe koja je rukovodila sjednicom. 

primjerak zapisnika sjednice dostavlja e članovima UV Doma i ravnatelju/ici. 

zapisnik se verificira zaključkom  na idudoj sjednici UV Doma. 

 

Članak 22. 

 Svaki član UV Doma ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne 

sjednice. 

 O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se bez rasprave. Ako se primjedba prihvati u 

zapisnik se unosi izmjena. 

 Zapisnik potpisuje predsjednik UV Doma i zapisničar. 

 

Članak 23. 

 Zapisnik sjednice sa svim prilozima smatra se službenom tajnom, te osobama izvan UV Doma 

može biti dostupan ako to odobri predsjednik UV ili ravnatelj Doma. 

 Izvornik zapisnika sa svim prilozima, sa sjednice UV Doma čuva se trajno kao arhivska građa u 

arhivi Doma. 

 

KNJIGA ODLUKA: 

 

Članak 24. 

 Odluke UV Doma upisuju se u knjigu odluka UV. Svaka odluka mora imati svoj broj, koji se 

sastoji od: rednog broja knjiga odluka, broj sjednice UV, broja dnevnog reda i godine u kojoj je odluka 

donijeta,a svi se brojevi razdvajaju crticom. 

 Odluke upisane u knjigu odluka smatraju se izvornikom. 

 UV Doma. Izvornik knjiga odluka čuva se u arhivi ustanove kao arhivska građa, dokument 

trajne vrijednosti vrijednosti.  

 

 

 

 



PRIJELAZNE I ZAVRŠENE ODREDBE: 

 

Članak 25. 

 O pitanjima rada UV koja nisu uređena Poslovnikom, UV Doma donijet de odluku u svakom 

pojedinom slučaju. 

 

Članak 26. 

 Za prijemu odredaba ovog Poslovnika nadležan je predsjednik UV Doma, a za tumačenje 

odredbi nadležno je UV Doma.  

 

Članak 27. 

 Izmjene i dopune ovog Poslovnika o radu UV Doma, a za tumačenje odredbi nadležno je UV 

Doma. 

Članak 28. 

 Pročišdeni tekst Poslovnika o radu Upravnog vijeda Doma za odrasle osobe Zemunik stupa na 

snagu osmog dana od dana objave. 

 

        

       Predsjednik Upravnog vijeća  

       Doma za odrasle osobe Zemunik: 

       Dr.med.Ljiljana Klarin  
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Zemunik Donji, 26.travnja 2016.godine 


