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Temeljem članak 39.c. stavka 1. Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg doma „Tić“ Rijeka 
Vijeće korisnika na sjednici održanoj dana 06. veljače 2018. godine donijelo je:  
 
 
 

POSLOVNIK O RADU 

Vijeća korisnika Dječjeg doma „Tić“ Rijeka 

 
 
I. UVODNE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 
Poslovnikom Vijeća korisnika Dječjeg doma „Tić“ Rijeka (u daljnjem tekstu: Poslovnik) 

uređuje se način izbora predsjednika i zamjenika predsjednika, način rada i donošenja 
odluka, prava i dužnosti članova, kao i druga pitanja u vezi s radom Vijeća korisnika.  

 
 

Članak  2. 
 

Odredbe ovog Poslovnika obvezujuće su za sve članove Vijeća korisnika, kao i za 
druge osobe koje sudjeluju u njegovom radu. 

O pravilnoj primjeni Poslovnika brine stručni radnik i predsjednik Vijeća korisnika.  
 
 
II. SASTAV,  DJELOKRUG I NAČIN RADA VIJEĆA 

 
Članak 3. 

 
Vijeće korisnika čine svi korisnici usluga poludnevnog boravka u Dječjem domu „Tić“ 

Rijeka (u daljnjem tekstu: Dom) stariji od 10 godina.  
 
 

Članak 4. 
 

Vijeće korisnika ima predsjednika, zamjenika i zapisničara. 
Predsjednik, zamjenik i zapisničar se biraju na razdoblje od godine dana.  
Izbori se održavaju svake godine u mjesecu siječnju.  
Ukoliko izabrani predsjednik, zamjenik ili zapisničar Vijeća korisnika više nije u 

mogućnosti obnašati svoju funkciju, na njegovo mjesto bira se novi predstavnik.  
 

 
 

Članak 5. 
 

Na sjednici za izbor predsjednika, zamjenika i zapisničara, potrebna je prisutnost 
više od polovice svih članova Vijeća korisnika.  

Predsjednik se bira tajnim glasovanjem, na sjednici, većinom glasova svih prisutnih 
korisnika. Korisnik koji dobije najviše glasova članova je predsjednik, a zamjenik je korisnik 
drugi po redu prema broju dobivenih glasova. 

Zapisničar se bira posebnim izborom, nakon glasovanja za predsjednika i 
zamjenika. Korisnik koji dobije najviše glasova je zapisničar. 
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Članak 6. 
 

  Izabrani predsjednik Vijeća korisnika sudjeluje u radu Komisije za prehranu, kao 
član, odnosno predstavnik korisnika. 

 
Članak 7. 

 
Korisnik Doma na sjednicama Vijeća korisnika ima mogućnost izraziti svoje mišljenje, 

želje i prijedloge te uložiti prigovor na kvalitetu usluge. 
 
 

Članak 8. 
 

Vijeće korisnika na svojim sjednicama raspravlja i daje prijedloge ravnatelju i 
Stručnom vijeću vezano za teme:  

- Poslovnik o radu Vijeća korisnika - za čije usvajanje je potrebna prisutnost  
više od polovice korisnika na sjednici 

-     zadovoljstvo uslugom u Domu 
-     kućni red i pravila ponašanja u  Domu 
-     jelovnik 
-     rad volontera 

 
Također, na sjednicama Vijeća korisnika obrađuju se i druge teme poput: 
- dječjih prava 
- vršnjačkog nasilja 
- odnosi među grupama 
- internet 
- škola i praznici 
- slobodno vrijeme 
- donacije, putovanja i izleti 
- obilježavanje važnih datuma i sudjelovanje korisnika na manifestacijama  
 
 

Članak 9. 
 

Na sjednici Vijeća korisnika prisustvuje i stručni radnik Doma. Također, na sjednici 
može prisustvovati i ravnatelj. 
 

Članak 10. 
 

Uloga stručnog radnika je osigurati vođenje zapisnika na sastanku Vijeća korisnika, 
dostavljanje zapisnika ravnatelju Doma i Stručnom vijeću i informiranje korisnika o svim 
važnim pitanjima vezanim za život i rad u Domu. 

 
 

Članak 11. 
 

O radu na sjednici Vijeća korisnika vodi se zapisnik. 
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Članak  12. 
 

 Zapisnik vodi član Vijeća korisnika koji je izabran za zapisničara, a u njegovoj 
odsutnosti predsjednik imenuje zapisničara iz reda prisutnih članova Vijeća korisnika. 
   

 
Članak  13. 

 
 Zapisnik sadrži: 

- datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, 
- imena prisutnih i odsutnih članova Vijeća korisnika, kao i drugih osoba pozvanih na 

sjednicu, 
- predloženi i usvojeni dnevni red sjednice, 
- tijek rada na sjednici i prijedloge o kojima se raspravljalo, te imena osoba koje su 

sudjelovale u raspravi i sažet prikaz njihova izlaganja, 
- rezultate glasovanja o pojedinim prijedlozima odnosno točkama dnevnog reda u 

obliku zaključka ili odluke, 
- potpis predsjednika  i zapisničara. 

 
 
 
III. MJESTO ODRŽAVANJA SJEDNICA 

 
Članak 14. 

 
Sjednice Vijeća korisnika održavaju se u sjedištu Doma. Predsjednik i stručni radnik 

mogu odlučiti da se u izuzetnim i opravdanim slučajevima sjednica održi izvan sjedišta 
Doma. 
 
 
IV. SAZIVANJE SJEDNICA 

 
Članak  15. 

 
Sjednice Vijeća korisnika saziva stručni radnik u dogovoru s 

predsjednikom/zamjenikom Vijeća korisnika po ukazanoj potrebi, a najmanje jednom 
mjesečno. Sjednica se saziva pismenim putem te se objavljuje na oglasnoj ploči najkasnije 
tri dana prije održavanja sjednice, a samo izuzetno kada se radi o stvarima hitne prirode, 
sjednica se može sazvati usmenim putem. 
 

Predsjednik Vijeća korisnika je dužan sazvati sjednicu na zahtjev većine članova 
Vijeća, odnosno na zahtjev ravnatelja Doma.  
 
 
V. DNEVNI RED, PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA VIJEĆA KORISNIKA 
 

Članak  16. 
 

Prijedlog dnevnog reda sjednice sastavlja stručni radnik u dogovoru s 
predsjednikom/zamjenikom. 
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Članak  17. 
 

Svi članovi Vijeća korisnika imaju ista prava i obveze. 
 
 

Članak  18. 
 

Član Vijeća korisnika dužan je redovito biti nazočan sjednicama i sudjelovati u 
raspravljanju.  

Nenazočnost člana na sjednicama moguća je samo iz opravdanih razloga (bolest, 
školske obaveze ili drugi opravdani razlog nedolaska u Dom). 

 
 

Članak  19. 
 

Predsjednik otvara, vodi i zaključuje sjednicu. 
 
 

Članak  20. 
 

Članovi Vijeća korisnika imaju pravo na sjednici predložiti izmjene i dopune 
dnevnog reda, odnosno predložiti teme za rasprave. 
 
 
VI. TIJEK SJEDNICE 

 
Članak  21. 

 
Predsjednik Vijeća korisnika: 
- otvara sjednicu,  
- utvrđuje je li nazočan potreban broj članova Vijeća korisnika za održavane sjednice, 
- brine da se rad na sjednicama odvija prema dnevnom redu,  
- brine o pravilnom formuliranju iznesenih mišljenja i prijedloga, 
 
 

Članak  22. 
 

U nastavku rada, predsjednik čita prijedlog dnevnog reda i poziva članove da se o 
njemu izjasne. 
 

Članak  23. 
 

Daljnji rad na sjednici traje po redoslijedu iz usvojenog dnevnog reda.  
Vijeće korisnika može tijekom sjednice promijeniti redoslijed točaka dnevnog reda, 

može neku točku izostaviti s dnevnog reda ili je odložiti za narednu sjednicu.  
 
 

Članak  24. 
 

Na sjednicama Vijeća korisnika glasuje se javno, dizanjem ruku. 
Predsjednik može odlučiti da se za pojedine odluke glasuje tajno. 
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Članak  25. 

 
O redu na sjednici brine se predsjednik i stručni djelatnik.  
Ukoliko korisnik ometa rad sjednice, stručni djelatnik može izreći opomenu, oduzeti 

riječ i udaljiti ga sa sjednice. 
Ukoliko korisnik nazočan na sjednici, po izrečenoj opomeni i dalje narušava rad 

sjednice, stručni djelatnik ga ima pravo udaljiti sa sjednice. 
Ukoliko korisnik kojem je izrečena mjera udaljenja ne napusti sjednicu, stručni 

djelatnik prekinut će sjednicu dok se isti ne udalji. 
Korisnik koji svojim ponašanjem pokazuje nedovoljnu zrelost za sudjelovanjem u 

radu vijeća neće moći biti prisutan na sjednici/sjednicama, niti sudjelovati u radu vijeća 
korisnika, ali će biti obavješten o donesenim odlukama. 
 
 
 
VII. ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak  26. 

 
Izmjene i dopune ovog Poslovnika donose se na isti način na koji je donesen 

Poslovnik. 
 
 

Članak  27. 
 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 

 
                                                                   Predsjednik Vijeća korisnika: 

 
                                                                ________________________________ 

                                                          / Nino Lukežić /        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broj: 18/2018 
          2170/01-2018-01 
Rijeka, 06. veljače 2017.g.  
 


