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Na temelju dlanka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli (,J'{arodne

novine,', broj 87/08 ., B6log., g2ll0.: ios/t0., gol11., 16l12.,86lp:,94113., l52l14.,7l17',

63/1g. i ggilg), te dlanka 66. Statuta Osnovne skole dr Jure Turi6a skolst i odbor na sjednici

odrZanoj danalT. sijednja 2020. godine donio je

POSLOVNIK
O RI\DU KOLEGIJALNIH TIJELA

I. OPCE ODREDEIE

elanak 1.

(1) Poslovnikom o raclu kolegijalnih tijela (uditeljskog vqeca, razrednog vije6a, vije6a

roditelja i vijeda udenikaf ureduje se u Osnovnoj Skoli dr. Jure Turi6a (u daljnjem

tekstu: Skola;:
- poloi.aj,pravai obveze dlanova

- pripremanje sjr:dnica

- sazivanje sjednica
- rad i red na sjednicama
- odludivanje na sjednica:ma

- zapisnik i drug;a pitanja vaLnazarad kolegijalnih tijela'

(2)Izrazikoji se koriste, ou.,* Poslovniku, a imaju rodno zna(enie, uporablieni su

neutralno i odnose, se jednako na mu5ke i Zenske osobe'

Clanak2.
Odredbe Poslovnika o radu kolegijalnih tijela (u daljnjem tekstu: Poslovnik)

primjenjuju se na dlemove kol.egijalnih tijela te na druge osobe koje su nazodne na

sjednicama tijela.

ilanak 3.

O pravilnoj primjeni odredaba ovoga Poslovnika brine se dlan kolegijalnog tijela (u

daljnjem t"t st.r: ii.j"to; koji je ovlaSten sazvatr sjednicu tijela, odnosno predsjedavati

sjednicom.

II. POLOZAJ, PTLAVA I OBVEZE, iIANOVA

elanak 4.

elanovi tijela o svim poslovima iz nadleZnosti tijela raspravljaju i odluduju

ravnopravno.

dlanak 5.

dlanovi tijela imaju prava i obveze:

- nazoditi na sjednicama tijela
- sudjelovati u radu sjednica tijela
- voditi zapisnik na sjednici tijela premazabtjevrpredsjedavatelja sjednice
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- podnositi zahtjeve i prijedloge i traLiti njihovo uvr5tavanje u dnevni red
sjednice tijela

- traLrtr od ravnatelja obavijesti i uvid u materijale koji su im kao dlanovima
potrebni

- odludivati rra sjednicama tijela.

Clanak 6.

Clan tijela duZanje duvati poslovnu tajnu i druge povjerljive podatke koje dozna u

obavljanju duZnosti dlzLna.

e]crnakT.
Zatrajanja dlanstva u tijelu dlan ne smije koristiti ni isticati podatke o svom dlanstvu
na nadin kojim bi ostvario pogodnosti za sebe ili tre6ega.

ilI. SJEDNICE KOL,EGIJALI{IH TIJELA

1. Pripremanje i sazivanje sjednica

dhnak 8.

(1) Tijelo radi na sjedrricama.
(2) Uz dlanove tijela, pravo nazodnosti na sjednici imaju i druge osobe koje dlan tijela

ovla5ten za sazivar4e sjednice pozove na sjednicu.
(3) Kada se na sjednicama tijela raspravlja o pitanjima ili podatcima koji predstavljaju

poslovnu ili drugu tajnu prema zakonu ili op6em aktu Skole, sjednice se odrZavaju

samo uz nazodnost dlanova tijela.

Clanak 9.

(1) Sjednice tijela odr'zavaju se u sjedi5tu Skole.
(2) Sjednice tijela odrZavaju se prema potrebi.
(3) Sjednica tijela moZe se odrZati ako je na sjednici nazodna vedina ukupnog broja

dlanova tijela.

Clanak 10.

(1) Sjednice tijela priprema dlan tijela ovla5ten za sazivanje sjednice. U pripremi

sjednica dlanu tijela ovla5tenom za sazivanje sjednice pomaie ravnatelj i druge

osobe koje obavljaju poslove u svezi s pitanjima za raspravu na sjednici.
(2) Sjednice se moraju pripremiti tako da se rad na sjednici odvija udinkovito i

ekonomidno, a odluke donose pravodobno i u skladu s propisima i op6im aktima
Skole.

(3) Ako dlan tijela ovla5ten za sazivanje sjednice ocijeni da pripremljeni materijal za

sjednicu nije dovoljno strudno ili precizno uraden ili dokumentiran, treba ga vratiti
na doradu ili ga ne uvrstiti u dnevni red sjednice.

Clanak 11.

(1) Dnevni red sjednic e predlahe dlan tijela ovla5ten za sazivanje sjednice.
(2) Kod predlaganja clnevnog reda dlan tijela ovlaSten za sazivanje sjednice dulan je

voditi raduna:
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- da se u dnevni red u.,rrste predmeti o kojima je tijelo ovla5teno raspravljati i
odludivati

- da dnevni rr3d ne budle opSiran
- da predmeli koji su uvr5teni u dnevni red budu pripremljeni tako da se

dlanovi mogu upozn.ati s predmetom i o njemu raspravljati i odludivati na
istoj sjednici.

Clanak12.
(1) Sjednice tijela saziva i sjednicama predsjedava:

- uditeljskog vijeda, ravnatelj
- razrednog r,'ije6a, raz:rednik
- vijeia roditolja, predsjednik vije6a roditelja, zamjenik predsjednika
- vije6a udenika, predsjednik vije6a udenika.

(2) Prijedlogzasazivanje sjedn.ice moLe dati svaki dlan tijela.
(3) Ovla5tene osobe tz stavka 1. ovoga dlanka obvezne su sazvati sjednicu ako to traLi

1/3 dlanova tijela iJi ravnatelj.
(4) Kada ovla5tene osiobe iz stavka 1. ovoga dlanka ne mogu sazvati sjednicu ili

predsjedavati sjedrfci, ovlaStene su ovlastiti dlana tijela za sazivanje sjednice i
predsj edavanj e sj ednicom.

Clanak 13.

(1) Ovla5tene osobe i:z dlanka i2. stavka 1. ovoga Poslovnika na sjednicu pozivaju
dlanove uditeljsko5l vrjeca, razrednog vije6a i vijeda udenika putem oglasne plode,
pismenom ili elektronidkim putem.

(2) Na sjednicu preds.iednik viie6a roditelja poziva dlanove vijeia roditelja pisanim
putem.

(3) Poziv iz stavka l. i 2. ovoga dlanka dostavlja se najkasnije dva radna dana prije
odrLavanja sjednicr:.

(4) Poziv na sjednicu obvezno s,adrZi:

- ime i prezirne osoba koje se pozivaju na sjednicu
- prijedlog dnevnog reda
- naznaku o izvjestiteljima pojedinog predmeta izpredloZenog dnevnog reda
- mjesto i vrijeme odr:Lavanja sjednice
- potpis dlana tijela ovlaStenog za sazivanje sjednice.

2. Tijek sjerlnice

Clanak 14.

(1) Prije podetka sjedrrice predsjedavatelj provjerava je li na sjednici nazodna ve6ina
dlanova tijela prema dlanku 9. stavku 3. ovoga Poslovnika.

(2) Ako je na sjednici nazodan dostatan broj dlanova, predsjedavatelj zapodinje
sjednicu.

(3) Dnevni red sjedni,;e utvrduje tijelo na temelju prijedloga dnevnog reda koji je
naznaden u pozivu za sjednicu, odnosno koji predloZi predsjedavatelj.

(4) Svaki dlan tijela i:ma pravo predloZiti da se o pojedinoj todki dnevnog reda ne
raspravlja ako ona nije odgovarajude pripremljena.

(5) Utvrdeni dnevni red ne moZe se tijekom sjednice mijenjati.
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(6) Nakon utvrdivanja dnevnog reda predsjedavatelj poziva dlanove da iznesu
primjedbe na zapisnik prethodne sjednice. ilanovi prvo odluduju o iznesenim
primjedbama, azatim o prihvaianju zapisnika prethodne sjednice.

(7) Stavak 6. ovoga dlanka ne primjenjuje se na konstituirajudu sjednicu tijela.
(8) Primjedbe na zapisnik iz stavka 6. ovoga dlanka dlanovi mogu dati i u pisanom

obliku ako im je zapisnik dostavljen uzpoziv na sjednicu.

Clanak 15.

(1) Nakon prihva6anja zapisnika prethodne sjednice prelazi se na raspravu i
odludivanje o predmetima prema utvrdenom dnevnom redu.

(2) Kadaje na dnevnom redu rasprava o podatcima ili ispravama koje predstavljaju
poslovnu ili drugu tajnu, predsjedavatelj treba upozoriti dlanove da se ti podatci ili
isprave smatraju tajnom i da su ih dlanovi duZni duvati kao tajnu, a od ostalih
osoba nazodnih na sjednici zatraLrti da napuste prostor u kojemu se sjednica
odrlava.

itanat< tO.
(1) Materijale na sjednici obrazlaLe osoba koja je materijal pripremila, odnosno na

koju se materijal odnosi.
(2) Kada su dlanovima tijela dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se

donosi odredena odluka ili zakljudak, izvjestitelj je duZan samo kratko iznijeti
sadrlaj materijala, predloZenu odluku ili zakljudak.

Clanak 17.
(1) Na sjednici nitko ne moie govoriti dok ne dobije rijed od predsjedavatelja.
(2) Predsjedavatelj daje rijed prijavljenima zaraspravu prema redoslijedu kojim su se

prijavili.
(3) lzvanreda prijavljivanja predsjedavatelj 6e dati rijed izvjestitelju o odredenoj todki

dnevnog reda ako onto zatraLi zbog dopunskog obja5njenja pojedinog predmeta.

itanat< tg.
(1) Sudionik u raspravi, koji dobije rijed, obvezan jepridrLavati se predmeta rasprave.
(2) Sudionik u raspravi duZan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za

rje5avanje predmeta o kojima se raspravlja.
(3) Predsjedavatelj je dulan skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne smeta za vrijeme

njegova izlaganja.
(4) Sudionik u rasprrvi moZe o istom predmetu govoriti vi5e puta, ali samo uz

dopu5tenj e predsj edav atelj a.

(5) Ako se sudionik u raspravi u svom izlaganju udalji od predmeta, o kojem se

raspravlja, predsjedavatelj ga treba upozoriti da se pridrZava dnevnog reda.
(6) Ako isti ne posturpi prema upozorenju, na prijedlog predsjedavatelja ili dlana,

vijede mole odluditi da se uskrati rijed sudioniku u raspravi koji je ved govorio o
istom predmetu.

(7) Pravo na ponovno sudjelovanje u raspravi sudionik ima tek nakon Sto zavr5e s

izlaganjem osobe lcoje su se prvi put prijavile i dobile rijed.

ilanak 19.

Na prijedlog predsjedavatelja ili drugog dlana tijelo moZe odluditi da se rasprava o
pojedinom predmetu prekine i da se predmet ponovno proudi ili dopuni, odnosno da se

pribave dodatni podatci zaidulu sjednicu.



Clanak 20.
(1) Rasprava o pojedinoj todki dnevnog reda traje sve dok prijavljeni sudionici u

raspravi ne zavrSe svoja izlaganja.
(2) Kada predsjedavatelj potvrdi da vi5e nema prijavljenih sudionika u raspravi o

odredenom predmetu, zakljudit 6e raspravu.
(3) Na prijedlog predsjedavatelja ili drugog dlana tijelo mole odluditi da se rasprava o

pojedinom predmetu zakljudi i prije nego Sto svi prijavljeni dobiju rijed, ako je
predmet dovoljno razmotreni o njemu se moZe validno odluditi.

Clanak 21.
(1) Osobu nazodnu na sjednici koja se ne pridrZavareda, ne po5tuje odredbe ovoga

poslovnika ili na drugi nadin remeti rad sjednice, predsjedavatelj je duZan
upozoriti na primj oreno ponaSanj e.

(2) Ako osoba iz stavka 1. ovoga dlanka ne postupi prema upozorenju, na prijedlog
predsjedavateLja, tijelo moZe odluditi da se ta osoba udalji sa sjednice.

(3) Udaljenje sa sjednice odnosi se samo na tekudu sjednicu.

3. Odlagan,ie i prekfld sjednice

Clanak22.
(l) Sjednica tijela odloZit 6e se kada nastupe okolnosti koje onemogu6uju odrLavanje

sj ednice u zakazano vrij eme.
(2) Sjednica 6e se odloZiti i kada se prije zapodinjanja sjednice utvrdi da na sjednici

nije nazodan potreban broj dlanov a tijela.
(3) Sj ednicu odlaLe predsj edavatelj sj ednice.

Clanak23.
(1) Sjednica se prekida:

- kada se tijekom sjednice broj nazodnih dlanova smanji ispod broja
potrebitog za odrLav arle sj ednice

- kada dode do teleg reme6enja reda na sjednici, a predsjedavatelj nije u
mogudnosti odrZati red primjenom mjera iz dlar*a2|. ovogaPoslovnika

- kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke ili isprave.
(2) Odluku o prekidu sjednice donosi tijelo, a u sludaju kada se broj nazodnih dlanova

smanji ispod broja potrebnog za odrlavanje sjednice, odluku o prekidu sjednice
dono si predsj edavatelj .

Clanak24.
Kada je sjednica odloZena ili prekinuta, predsjedavatelj izvje56uje nazodne dlanove o
novom vremenu odrlavanla sjednice, a ostale dlanove u skladu s dlankom 13. ovoga
Poslovnika.

4. Odluiivarnje na sjednici

Clanak25.
(1) Nakon zakljudenjtr rasprave prema dlanku 20. ovoga Poslovnika tijelo pristupa

odludivanju.
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(2) Za pravovaljano odludivanje potrebno je da na sjednici bude nazodna veiina
ukupnog broja dlanova tijela.

(3) Prije glasovanja predsjedavatelj oblikuje prijedlog odluke ili zakljudka koji se
treba donijeti u svezi s pojedinom todkom dnevnog reda te rokove i nadin dostave
donesenih pojedinadnih akata tre6ima.

Clanak26.
(1) Pravo odludivanja na sjednici imaju samo dlanovi tijela.
(2) Ostali nazodni na sjednici imaju pravo sudjelovati u raspravi uz prethodnu

suglasnost predsj edav atelja, ali bez prava odludivanj a.
(3) Tijelo odluduje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom, statutom Skole ili

prethodnom odlukom tijela odredeno da se o pojedinom predmetu glasuje tajno.
(a) ifanovi glasuju javno tako da se dizanjem rui<eizia5njavaju za ilijrotiv prijedloga

odluke odnosno zakljudka.
(5) ehnovi glasuju tefno ispravnim popunjavanjem glasadkog listi6a, na kojem se

obvezno navodi nadin glasovanja.

Clanak27.
(1) Tijelo odluduje ve6inom glasova nazodnih dlanova, osim kada je zakonom ili

statutom Skole odredeno drukdije.
(2) Rezultate glasovanj a j avno utvrduj e predsj edavatelj sj ednice.
(3) Na temelju rczultata glasovanja predsjedavatelj sjednice objavljuje je li odredeni

prijedlog prihva6en ili odbijen.

ilanak 28.
Kod odredivanja obveza radnih tijela ili pojedinaca mora biti razvidno tko je izvrsitelj,
u kojem roku i na koji 6e nadin izvijestiti tijelo o izwsenju obveze.

tlanak29.
Nakon Sto je iscrpljen dnevni red i svi predmeti predvideni dnevnim redom
raspravljeni i o njima odludeno, predsjedavatelj zakljuduje sjednicu.

IV. ZAPISNIK I AK'II SA SJEDNICE

ilanak 30.
(1) O radu sjednice tije,la vodi se zapisnik.
(2) Zapisnlk se moZe voditi pisa.no ili snimati tonski.
(3) Zapisnik vodi osoba koju odredi predsjedavatelj.

elanak 31.
(1) Zapisnik ima obiljeZje isprarze kojom se potvrduje rad i oblik rada tijela.
(2) Zapisnik sadrZi:

1. redni broj, rnjesto i vrijeme odrLavanja sjednice, ime i prezime
predsj edavatelj a, broj dla.nov a nazodnih odnosno nenazodnih na sj ednici

2. imena dlanova lioji su opravdali svoj izostanak
3. imena ostalih osoba nazodnih na sjednici
4. potvrdu da je na sjednici nazodan potreban broj dlanova za pravovaljano

odludivanje



5. dnevni red
6. tijek rada na sjednici, predmete o kojima se raspravljalo, imena i prezimena

osoba koje su srudjelovale u raspravi i saLetprikaz njihovog izlaganja
7. rezultate glaso-ranja kod odludivanja o pojedinim prijedlozima
8. izdvojeno mi5ljenje pojedinog dlana koji zatraLi da se njegovo izdvojeno

mi5ljenje unese u zapisrLik
9. vrijeme zakljuilivanja ili prekida s.jednice
10. oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika
11. potpis predsjedavatelja s;jednice i zapisnidara.

(3) Zapisnik se vodi na sjednici tijela.

ebnak32.
Ako se zapisnik sastoji od vi5e listova, na svakom listu mora biti potpis
predsjedavatelja sjednice i zapisnidara. Svaki list (stranica) mora biti oznaden rednim
brojem.

ilanak 33.
(1) Ako je u zapisniku bilo Sto pogrje5no zapisano, dopu5teno je pogrjeSku precrtati, s

tim da ostane vidtjivo Sto je prvobitno bilo zapisano. Ispravak se moZe udiniti
izmedu redova ili na kraiu zapisnika. Ispravak 6e svojim potpisom ovjeriti
predsjedavatelj sjerlnice i zapisnidar.

(2) Nije dopu5teno zapisnik uni5titi ih gazamljeniti novim.

Clanak 34.
(1) Zapisnik se umn<tLava u potrebnom broju primjeraka i po jedan primjerak

dostavlja se predsjedavatelju, ravnatelju i svim dlanovima tijela.
(2) Izvomi zapisnik duva se u pismohrani Skole.

ilanak 35.
(1) Pojedinadni akti (odluke, rjesenja i zakljudci) unose se u zapisnik u obliku u

kakvom su doneseni prema dlanku 25. stavku 3. ovoga Poslovnika.
(2) Tekst pojedinadnog akta koji se dostavlja Skolskim tijelima, pravnim i fizidkim

osobama, mora biti istovjeta.n tekstu aktaizprihva6enog zapisnika.
(3) Pojedinadni akt iz; stavka 1. ovoga dlanka, koji je na sjednici donijelo tijelo,

potpisuje predsjedaLvatelj sjednice.

elanak 36.
(1) Izvodi, prijepisi i preslike zapisnika mogu se davati pravosudnim i upravnim

tijelima samo na njihov pisani zahtjev.
(2)Zapisnici tijela se kategoriziraju i duvaju u skladu s propisimakoji se odnose na

zaititu registraturnog i arhivskog gradiva.

V. PRIJELAZNE I 
'IAVRSNE 

ODREDBE

Clanak37.
Odredbe ovoga Poslo'u'nika na odgovaraju6i nadin primjenjivat 6e se i na radna tijela
koja osniva tijelo.
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Clanak 38.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj plodi Skole.

Clanak 39.
Stupanjem na snagu ovoga Poslovnika prestaje vaLiti Poslovnik o radu kolegijalnih

tij ela,KLASA: 602-0 1 I L6-Ot / 419, U R B ROJ : 2 L2s -79 -01-1 6-0 1 od I 3. rujna 2016.
godine.

KLASA: 003-05120-0114
URBROJ : 2125 -19 -0'I -20 -l

Gospi6, 17. sijednja 2020.9.

Ovaj Poslovnik je objavljen na oglasnoj plodi Skole dana2}. sijednja 2020. godine.

Ravnatelj
Ivica RadoSevi6, dipl. uditeljtu

Predsj ednica Skolskog odbora
nija Rosandii, dipl. uditeljica: E.'T

kffi
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