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U svezi članka 10. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15), 

a glede rada kolegijalnih tijela Dječjeg vrtića Ivanić Grad i mogućnostima uvida u rad istih, 

navodimo informacije kako slijedi: 

 

Rad kolegijalnih tijela Dječjeg vrtića Ivanić Grad uređen je odredbama Statuta Dječjeg vrtića 

Ivanić Grad i Poslovnikom o radu Upravnog vijeća i Poslovnikom o radu Odgojiteljskog 

vijeća. 

 

Nastavno na navedeno, spomenuti akti Dječjeg vrtića Ivanić Grad određuju slijedeće: 

 

Statut Dječjeg vrtića Ivanić Grad u članku 74. navodi: 

 

„Rad Vrtića i njegovih tijela je javan. Javnost rada ostvaruje se osobito: 

o izvještavanjem roditelja, građana i pravnih osoba o uvjetima i načinu davanja 

usluga; 

o davanjem pravovremene obavijesti roditeljima, građanima i pravnim osobama, na 

njihov zahtjev, o uvjetima i načinu davanja usluga; 

o obavijestima o sjednicama ili sastancima upravnog i odgojiteljskog vijeća te 

mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad; 

o obavijestima o broju osoba kojima se istovremeno osigurava neposredan uvid u 

rad tijela Vrtića; 

o pravodobnom davanju obavijesti i uvidom u odgovarajuću dokumentaciju 

sredstvima javnog informiranja; 

o obavještavanjem sredstava javnog informiranja o održavanju znanstvenih i 

stručnih skupova u Vrtiću i omogućavanje prisustvovanju skupovima; 

o objavljivanjem općih i pojedinačnih akata koji su u svezi s djelatnošću Vrtića.“ 

 

 

 



Nadalje, glava XVII. Statuta Dječjeg vrtića Ivanić Grad rad kolegijalnih tijela uređuje: 

 

„Članak 90. 

(1) Upravno vijeće i odgojiteljsko vijeće (u daljem tekstu: vijeće) rade na sjednicama. 

(2) Sjednice vijeća održavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s Godišnjim planom 

i programom rada Vrtića, a najmanje jednom u dva mjeseca. 

(3) Pravo nazočnosti na sjednici vijeća imaju članovi vijeća, ravnatelj i osobe koje su 

uredno pozvane na sjednicu. 

 

Članak 91. 

Sjednica vijeća može se održati i vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na 

sjednici nazočna natpolovična većina ukupnog broja članova vijeća. 

 

Članak 92. 

(1) Vijeće odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, osim kada je 

zakonom ili odredbama ovoga statuta drugačije određeno. 

(2) Vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom, ovim statutom ili 

prethodnom odlukom vijeća određeno da se glasuje tajno. 

(3) Članovi vijeća glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju za ili protiv 

prijedloga o kojem odlučuju. 

(4) Članovi vijeća glasuju tajno tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj 

ispred osobe ili prijedloga za koji glasuju. 

 

Članak 93. 

Nazočnost na sjednici dužnost je članova vijeća.  

 

Članak 94. 

Na sjednicama vijeća vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuju predsjedavatelj sjednice i 

zapisničar. 

 

 

Članak 95. 

(1) Rad vijeća na sjednici uređuje se poslovnikom. 

(2) Odredbe poslovnika iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na rad radnih tijela  

(povjerenstava) koja se osnivaju prema odredbama ovoga statuta.“ 

 

 

 

Poslovnik o radu Upravnog vijeća u članku 4. navodi: 

 

„Upravno vijeće radi na sjednicama. 

Uz članove vijeća na sjednicama mogu biti nazočne i druge osobe koje su pozvane na 

sjednicu. 

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu biti nazočni na sjedicama vijeća ako su 

pozvani na sjednicu ili na vlastiti zahtjev, a uz odobrenje predsjednika upravnog vijeća. 

Ako pojedini član Upravnog vijeća smatra da neka od pozvanih osoba ne treba biti nazočna na 

sjednici, može predložiti da ta osoba napusti sjednicu 

O prijedlogu iz stavka 4. Ovog članka odlučuje Upravno vijeće.“ 

 

 



 


