
         Na temelju članka 48. Statuta Centra za socijalnu skrb Šibenik, Upravno 
vijeće Centra za socijalnu skrb Šibenik, ( u daljnjem tekstu Centar) na  sjednici održanoj 
dana 25. 09. 2015.g., donijelo je

P O S L O V N I K 
O RADU UPRAVNOG VIJEĆA

CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ŠIBENIK

             I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

           Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Šibenik (u 
daljnjem tekstu: Poslovnik) utvrđuje se način upravljanja i odlučivanja Upravnog vijeća 
Centra za socijalnu skrb Šibenik (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće), te način i rokovi 
izvršenja odluka.                  

Članak 2.
             

Upravno vijeće donosi poslovnik kojim se utvrđuje način rada.

Članovi Upravnog vijeća dužni su se pridržavati odredba ovog Poslovnika.
                    
Odredbe ovog Poslovnika primjenjuju se i na rad ravnatelja i drugih osoba koje 

sudjeluju u radu Upravnog vijeća.   
       

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Poslovniku, a imaju rodno značenje, bez obzira 
koriste li se u muškom ili ženskom rodu, na jednak način obuhvaćaju muški i ženski rod.

Članak 4.
                   

Centrom za socijalnu skrb Šibenik (u daljnjem tekstu Centar) upravlja Upravno 
vijeće koje se imenuje na mandat od četiri godine. 

          Član Upravnog vijeća može biti imenovan na tu dužnost najviše dva puta 
uzastopno.



Članak 5.

Upravno vijeće obavlja poslove u skladu s odredbama Zakona o ustanovama, 
Zakona o socijalnoj skrbi te statuta Centra.

Članak 6.
                  

 Upravno vijeće čine tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik radnika 
zaposlen u Centru i jedan predstavnik Šibensko-kninske županije.

Predstavnike osnivača u Upravno vijeće imenuje ministar nadležan za poslove 
socijalne skrbi. 

Predstavnika Šibensko-kninske županije imenuje ministar nadležan za poslove 
socijalne skrbi na prijedlog Šibensko-kninske županije.

Člana Upravnog vijeća, predstavnika radnika zaposlenih u Centru, na mandat od 
četiri godine imenuje radničko vijeće, a ako ono nije utemeljeno, predstavnika radnika 
biraju radnici na slobodnim i neposrednim izborima tajnim glasovanjem, sukladno 
posebnom propisu.

Članak 7.
                                       

Radom Upravnog vijeća rukovodi predsjednik Upravnog vijeća (u daljnjem 
tekstu: predsjednik).

Ako predsjednik nije nazočan, radom Upravnog vijeća rukovodi zamjenik 
predsjednika.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi Upravnog 
vijeća između predstavnika osnivača.                                                           

Članak 8.
                   

Upravno vijeće odlučuje na sjednicama.

Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od 
polovice ukupnog broja članova.

Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

II. PRAVA I DUŽNOSTI  UPRAVNOG VIJEĆA I NJEGOVIH ČLANOVA

Članak 9.

Ovlasti članova Upravnog vijeća te druga pitanja rada Upravnog vijeća osnivač 
utvrđuje aktom o osnivanju, odnosno Statutom Centra, u skladu sa zakonom



Članak 10.

Upravno vijeće Centra obavlja slijedeće poslove i dužnosti:
-donosi Statut i opći akt kojim se uređuju radni odnosi i unutarnji ustroj Centra na        
prijedlog ravnatelja, uz suglasnost osnivača,
-donosi financijski plan i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog   
plana,
-donosi godišnji plan i program rada Centra na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo  
izvršavanje,
-analizira financijsko poslovanje Centra najmanje svaka tri mjeseca,
-u slučaju gubitka u poslovanju Centra bez odgode obavještava osnivača,
-predlaže osnivaču proširenje i promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka  vezanih 
uz osnivačka prava,
-imenuje i razrješuje ravnatelja uz suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne 
skrbi te sklapa s njim ugovor o radu na određeno vrijeme za mandatno razdoblje,
-donosi odluke u drugom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog 
odnosa,
-raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca,
-daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad Centra te      
donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom 
Centra,
-razmatra stanje i rezultate rada Centra,
-prati organiziranje i izvršavanje djelatnosti u Centru te u svezi s time poduzima 
potrebne mjere,
-prati materijalne potrebe Centra,
-surađuje s državnim tijelima, drugim ustanovama i udrugama.

 
Članak 11.

                   
Predsjednik Upravnog vijeća ima slijedeća prava i dužnosti:

-saziva i rukovodi sjednicom Upravnog vijeća,
-otvara  sjednicu  Upravnog vijeća,  utvrđuje  potreban  broj  nazočnih  članova,  provodi
pravovaljano odlučivanje,
predlaže  dnevni  red  sjednice  i  brine  se  da  se  sjednica  odvija  prema  prihvaćenom
dnevnom redu,
-održava red na sjednici i daje riječ nazočnima,
-utvrđuje jasne i određene prijedloge i daje ih na glasovanje,
-utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja,
-brine se da se o radu sjednice vodi zapisnik,
-brine se da se u radu Upravnog vijeća poštuju odredbe zakona i općih akata,
-potpisuje opće akte i odluke koje donosi Upravno vijeće,
-brine o izvršavanju odluka i zaključaka Upravnog vijeća,
-obavlja i druge poslove sukladno odredbama Statuta i ovog Poslovnika.

Članak 12.
                   

Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća dok  rukovodi radom Upravnog vijeća, 
ima ista prava i dužnosti kao i predsjednik Upravnog vijeća.



III. PRIPREMANJE I SAZIVANJE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Članak 13.
                

Sjednicu Upravnog vijeća priprema predsjednik u dogovoru s ravnateljem Centra.
                   

Predsjednik saziva sjednicu Upravnog vijeća na vlastiti poticaj, na prijedlog 1/3 
članova Upravnog vijeća, na prijedlog ravnatelja Centra ili na prijedlog Stručnog vijeća.

Članak 14.
                   

Poziv za sjednicu mora biti upućen članovima Upravnog vijeća najkasnije 5 dana 
prije dana određenog za održavanje sjednice.

                   
Zajedno s pozivom članovima se dostavlja prijedlog dnevnog reda, zapisnik 

prijašnje sjednice i odgovarajući materijal.
                   

Iznimno u hitnim slučajevima, predsjednik može sazvati sjednicu u roku kraćem 
od 5 dana, a dnevni red za tu hitnu sjednicu može predložiti na samoj sjednici.

  
Članak 15.

                   
Zavisno o predloženom dnevnom redu, predsjednik u dogovoru s ravnateljem 

određuje osobe koje je potrebno pozvati na sjednicu Upravnog vijeća.

Članak 16.
                 

Sjednica Upravnog vijeća saziva se najmanje četiri puta godišnje.

IV. TIJEK SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Članak 17.
                   

Sjednicu Upravnog vijeća započinje predsjednik i utvrđuje da li je na sjednici 
nazočan potreban broj članova Upravnog vijeća radi pravovaljanog odlučivanja.

                  
 Na sjednici Upravnog vijeća usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice Upravnog 

vijeća.

Članak 18.

Predsjednik podnosi članovima Upravnog vijeća prijedlog dnevnog reda na 
razmatranje i usvajanje.

                   
Prilikom razmatranja predloženog dnevnog reda, članovi Upravnog vijeća mogu 

predložiti njegove izmjene i dopune.



                  
Nakon usvajanja dnevnog reda započinje rasprava i odlučivanje o pojedinim 

točkama dnevnog reda i to redom kojim su utvrđene u usvojenom dnevnom redu.

Članak 19.

U raspravi sudjeluju članovi Upravnog vijeća i druge nazočne osobe prema 
redosljedu prijave, uz dozvolu predsjednika.

                   
Ako se tijekom rasprave utvrdi da je prijedlog materijala nepotpun, Upravno 

vijeće može odlučiti da se rasprava o tom prijedlogu prekine, zatraži njegova nadopuna 
te da se rasprava provede na jednoj od slijedećih sjednica.

                   
Predsjednik opominje govornika da se u raspravi o pojedinoj točki dnevnog reda 

ne udaljuje od predmeta rasprave.

 Ako se nakon drugog poziva govornik ne drži predmeta rasprave, predsjednik ga
može prekinuti.

                   
Kada utvrdi da nema više prijavljenih za raspravu, predsjednik zaključuje 

raspravu.
                                                           

Članak 20.
                  

Odlučivanje na sjednici Upravnog vijeća obavlja se javnim glasovanjem (za ili 
protiv) utvrđenog prijedloga ako Upravno vijeće ne odluči drugačije

Članak 21.
                 

Ako za rješavanje pojedinog pitanja na dnevnom redu ima više prijedloga, 
predsjednik daje na glasovanje pojedine prijedloge onim redom kako su podneseni.

Članak 22.
                   

Predsjednik utvrđuje jasan i određen prijedlog i stavlja ga na glasovanje.
                   
Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.           

Nakon glasovanja predsjednik utvrđuje i objavljuje rezultat glasovanja.
                   
Na temelju rezultata glasovanja predsjednik objavljuje da je prijedlog o kojem se 

glasovalo prihvaćen ili odbijen.

Članak 23.
                   

O radu Upravnog vijeća vodi se zapisnik. 

Zapisnik vodi zapisničar kojeg odredi ravnatelj Centra.

 



Zapisnik mora sadržavati osnovne podatke o radu sjednice, a posebice:
-redni broj sjednice,
-datum i mjesto održavanja sjednice,
-vrijeme početka sjednice,
-imena i prezimena nazočnih i nenazočnih članova Upravnog vijeća, ime i prezime osobe 
koja predsjedava sjednicom i imena i prezimena drugih osoba koje su nazočne na 
sjednici,
-konstatiranje o usvajanju zapisnika sa prijašnje sjednice,
-predložen i usvojen dnevni red,
-imena i prezimena izvjestitelja i govornika o pojedinim točkama dnevnog reda,
-rezultat glasovanja o pojedinim prijedlozima,
-zaključak odnosno odluke donesene po pojedinim točkama dnevnog reda,
-naznaku vremena kad je sjednica zaključena,
-u slučaju prekida sjednice, naznaku vremena kad je sjednica ponovno nastavljena.

Zapisnik sjednice Upravnog vijeća potpisuje predsjednik odnosno zamjenik 
predsjednika i zapisničara.

Zapisnik se pohranjuje u arhivu Centra gdje se trajno čuva.

Članak 24.

Kada Upravno vijeće odlučuje o ostvarivanju prava i obveza po zahtjevu radnika,
nužno je na sjednicu pozvati radnika o čijem se zahtjevu radi.

V. PRESTANAK MANDATA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA

Članak 25.

Upravno vijeće Centra dužno je 90 dana prije isteka mandata obavijestiti 
osnivača o isteku mandata člana Upravnog vijeća.                                                              

Članak 26.

Član Upravnog vijeća može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje
je imenovan ako:

-sam zatraži razrješenje,
-ne ispunjava dužnosti člana (često izostaje sa sjednica i sl.),
-izgubi sposobnost obnašanja dužnosti,
-svojim ponašanjem povrijedi ugled Centra i Upravnog vijeća.

Članak 27.

Postupak radi utvrđivanja uvjeta za razrješenje člana Upravnog vijeća može 
pokrenuti predsjednik ili najmanje dva člana upravnog vijeća podnošenjem zahtjeva.



Upravno vijeće nakon razmatranja razloga za rješenjem člana Upravnog vijeća 
može predložiti nadležnom ministarstvu za poslove socijalne skrbi razrješenje člana 
Upravnog vijeća, osim člana Upravnog vijeća koji je predstavnik radnika.

Ministarstvo može razriješiti člana Upravnog vijeća i bez prijedloga Upravnog 
vijeća, temeljem neposrednih saznanja o okolnostima iz čl. 26. ovog Poslovnika.

Članak 28.

Odluku o razrješenju člana Upravnog vijeća, predstavnika osnivača, donosi 
ministar nadležan za poslove socijalne skrbi, a odluku o razrješenju predstavnika 
Šibensko-kninske županije u Upravnom vijeću donosi ministar nadležan za poslove 
socijalne skrbi, na prijedlog Šibensko-kninske županije.

Članak 29.

Odukom  o razrješenju člana Upravnog vijeća, predstavnika osnivača, imenuje se 
novi član Upravnog vijeća kojemu mandat traje do isteka mandata razriješenog člana 
Upravnog vijeća.

 Odlukom o razrješenju člana Upravnog vijeća predstavnika Šibensko-kninske 
županije za čije područje je osnovan Centar, imenuje se novi član Upravnog vijeća 
kojemu mandat traje do isteka mandata razriješenog člana Upravnog vijeća.

VI. NAKNADA ZA RAD ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA

Članak 30.

Naknadu za rad članova Upravnog vijeća Centra odlukom utvrđuje osnivač ako 
za tu namjenu Centar ima osigurana sredstva.

VII. IZVRŠENJE ODLUKA UPRAVNOG VIJEČA

Članak 31.

Odluke Upravnog vijeća izvršava ravnatelj.

Ravnatelj je dužan izvršiti odluku u roku koji utvrdi Upravno vijeće.



VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.
                  

Ovaj poslovnik donosi Upravno vijeće

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

Članak 33.
                   

Poslovnik stupa na snagu osmog dana nakon objave na Oglasnoj ploči Centra.

Predsjednik Upravnog 
vijeća: 
Dr. sc. Marija Alfirev

Ovaj Poslovnik objavljen je na oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Šibenik 

dana 28. rujna 2015.g., a stupio je na snagu dana 05. listopada 2015.g.
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