
 

 Temeljem članka 51. stavka 3. Statuta Dječjeg doma "Tić" Rijeka (u daljnjem tekstu: 
Dom), Stručno vijeće Doma (u daljnjem tekstu: Stručno vijeće) je na sjednici održanoj 
dana 3. rujna 2014. godine donijelo slijedeći  
 
 
 
 

POSLOVNIK  
O RADU STRUČNOG VIJEĆA  

 
 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 
 Stručno vijeće Doma čine svi stručni  radnici Doma. 
  

Članak 2. 
 
 Stručno vijeće daje ravnatelju i upravnom vijeću Doma mišljenje i prijedloge o: 
-  stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Doma, 
-  ustroju Doma,  
-  utvrđivanju programa stručnog rada doma,  
-  potrebi stručnog usavršavanja stručnih radnika Doma i  
-  drugim stručnim pitanjima vezanim za rad Doma.  
 

Članak 3. 
 

Članovi Stručnog vijeća između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika 
Stručnog vijeća na prvoj sjednici Stručnog vijeća. 
 Predsjednik i zamjenik predsjednika Stručnog vijeća biraju se javnim glasanjem. 
 Predsjednik i zamjenik predsjednika Stručnog vijeća imenuju se na vrijeme od četiri 
(4) godine. 
  Po isteku mandata ista osoba može biti ponovno imenovana za predsjednika 
odnosno zamjenika predsjednika. 
 

Članak 4. 
 
 Predsjednik Stručnog vijeća saziva sjednice Stručnog vijeća po potrebi, a najmanje 
jednom tromjesečno. 
 Predsjednik Stručnog vijeća dužan je sazvati sjednicu Stručnog vijeća na zahtjev 
ravnatelja ili jedne trećine (1/3) članova Stručnog vijeća. 
 Predsjednik Stručnog vijeća predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicom  
Stručnog vijeća te potpisuje akte koje donosi Stručno vijeće. 
 U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Stručnog vijeća, zamjenjuje  ga, 
zamjenik predsjednika Stručnog vijeća.  
 Predsjednik Stručnog vijeća dužan je sudjelovati u radu Upravnog vijeća bez prava 
glasa kada se raspravlja o poslovima iz članka 31. Statuta Doma.  

 
 
 



 

Članak 5. 
 

 O radu na sjednici Stručnog vijeća vodi se zapisnik. 
 Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznjetim prijedlozima, o 
sudjelovanju na raspravi te o donesenim aktima. U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja 
o pojedinim predmetima. Zapisnik potpisuje zapisničar i predsjednik Stručnog vijeća. 

 
Članak 6. 

 
 Sjednica Stručnog vijeća saziva se u pravilu pozivom izvješenim na oglasnoj ploči  
Doma. 
 

Članak 7. 
 
 Pozivu za sjednicu Stručnog vijeća prilaže se, ukoliko je potrebno, i pisani materijal 
na osnovu kojeg se članovi mogu pripremiti za sudjelovanje u razmatranju i odlučivanju o 
pitanjima iz dnevnog reda. 
 

Članak 8. 
 

 Prijedlog dnevnog reda sjednice sastavlja predsjednik Stručnog vijeća. 
 

Članak 9. 
 
 U prijedlogu dnevnog reda sjednice Stručnog vijeća unosi se, u pravilu, obavijest o 
realizaciji mišljenja i prijedloga koje je donijelo Stručno vijeće na prethodnim sjednicama. 
 
 
II. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA STRUČNOG VIJEĆA 
 

Članak 10. 
 

 Predsjednik Stručnog vijeća otvara, vodi i zaključuje sjednicu. 
 U vođenju sudjeluje na način da: 

- utvrđuje da li je nazočan potreban broj članova Stručnog vijeća za održavanje 
sjednice, 

- brine da se rad na sjednicama odvija prema dnevnom redu,  
- brine o pravilnom formuliranju iznesenih mišljenja i prijedloga, 
- potpisuje akte koje donosi Stručno vijeće. 

 
Članak 11. 

 
 Član Stručnog vijeća dužan je redovito biti nazočan sjednicama i sudjelovati u 
raspravljanju.  
 Član koji nije u mogućnosti biti nazočan na sjednici, dužan je o tome unaprijed 
izvijestiti predsjednika Stručnog vijeća. 
 

Članak 12. 
 
 Članovi Stručnog vijeća imaju pravo da na sjednici predlože izmjene i dopune 
dnevnog reda. 

 



 

Članak 13. 
 

 U tijeku rasprave po pojedinim točkama dnevnog reda članovi Stručnog vijeća mogu 
tražiti sva potrebna obavještenja u svezi s točkom o kojoj se raspravlja od ravnatelja Doma 
ili drugih stručnih djelatnika, ukoliko su nazočni na sjednici.  
 
 
III. NAČIN RADA STRUČNOG VIJEĆA 
 

Članak 14. 
 

 Stručno vijeće, u pravilu, radi na zatvorenim sjednicama. 
 Stručno vijeće može odlučiti da sjednica bude javna. 
 

Članak 15. 
 

 Stručno vijeće poslove  iz svoje nadloženosti obavlja na sjednicama. 
 Stručno vijeće pravovaljano raspravlja i odlučuje kada je na sjednici nazočna 
natpolovična većina od ukupnog broja članova Stručnog vijeća. 
  

Članak 16. 
 

 Stručno vijeće formulira mišljenje i prijedloge većinom glasova svih članova 
Stručnog vijeća. 
 Svaki član Stručnog vijeća ima jedan glas. 
 
 
IV. TIJEK SJEDNICE 

Članak 17. 
 

 Poslije otvaranja sjednice, predsjednik Stručnog vijeća broji  nazočne članove kao i 
svaku promjenu u njihovom broju do koje dođe u tijeku trajanja sjednice. 
 

Članak 18. 
 

 U nastavku rada, predsjednik čita prijedlog dnevnog reda i poziva članove da se o 
njemu izjasne. 
 Ako pojedini članovi predlože izmjenu ili dopunu dnevnog reda, predsjednik 
Stručnog vijeća daje na glasovanje prijedlog, a potom proglašava utvrđeni dnevni red. 
 

Članak 19. 
 

 Daljnji rad na sjednici traje po pojedinim točkama dnevnog reda, a nakon rasprave, 
predsjednik Stručnog vijeća utvrđuje formulaciju odluke, mišljenja ili prijedloga donesenog 
po zaključnoj raspravi. 
 Prijedlog formulacije odluke, mišljenja ili prijedloga predsjednik Stručnog vijeća daje 
na glasovanje. 

 
Članak 20. 

 
 Na sjednicama Stručnog vijeća glasuje se javno, dizanjem ruku. 
 Predsjednik Stručnog vijeća može odlučiti da se za pojedine odluke glasuje tajno. 



 

V. ZAPISNIK 
 

Članak 21. 
 
 O tijeku sjednice vodi se zapisnik. 
 Zapisnik mora sadržavati osnovne podatke o radu sjednice, a osobito: 

- redni broj sjednice, 
- datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, 
- imena prisutnih i odsutnih članova Stručnog vijeća, kao i drugih osoba pozvanih na 

sjednicu, 
- konstataciju predsjednika stručnog vijeća da sjednici prisustvuje dovoljan broj 

članova Stručnog vijeća za održavanje sjednice, 
- konstataciju o usvajanju zapisnika s prethodne sjednice i eventualne primjedbe na 

zapisnik, 
- predloženi i usvojeni dnevni red sjednice, 
- imena i prezimena izvjestitelja i govornika o pojedinim točkama dnevnog reda te 

kratki sadržaj izvješća i prijedloga, 
- zaključak o pojedinim točkama dnevnog reda, 
- potpis osobe koja je vodila sjednicu i potpis zapisničara. 

 
 
VI. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 22. 
 
 Izmjene i dopune ovog Poslovnika o radu stručnog vijeće donose se na isti način na 
koji je donijet Poslovnik o radu stručnog vijeća. 
 

Članak 23. 
 

 Ovaj Poslovnik o radu Stručnog vijeća stupa na snagu danom donošenja. 
 Danom stupanja na snagu ovoga Poslovnika o radu stručnog vijeća prestaje važiti 
Poslovnik o radu stručnog vijeća od dana 03. svibnja 2013. godine.  
 
 

U Rijeci, 3. rujna 2014.g. 
 
 

 
 
 

                                  Ravnateljica 
  
                 mr. Tamara Žakula Desnica, prof. 
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