
Na temelju članka 28. i članka 32. stavak 7, a u svezi s člankom 131. Statuta 

Veleučilišta u Virovitici (KLASA: 012-03/21-01/01, URBROJ: 2189-74-21-05 od 30. ožujka 

2021.), Upravno vijeće Veleučilišta u Virovitici na 1. sjednici održanoj dana 20. svibnja 2021. 

godine donosi  

 

 

ODLUKU 

o donošenju  

Poslovnika o radu Upravnog vijeća Veleučilišta u Virovitici 

 

 

 

 

I 

 

Donosi se Poslovnik o radu Upravnog vijeća Veleučilišta u Virovitici koji se nalazi u 

privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio. 

 

 

II 

 

Ova Odluka objavit će se na Oglasnoj ploči Veleučilišta u Virovitici i stupa na snagu 

osmog dana od dana objave.  

 

 

 

KLASA: 602-04/21-02/61 

URBROJ: 2189-74-21-01 

U Virovitici, 20. svibnja 2021.    

 

 UPRAVNO VIJEĆE 

 

PREDSJEDNICA 

izv.prof.dr.sc. Vesna Bedeković, prof.v.š. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 28. i članka 32. stavak 7, a u svezi s člankom 131. Statuta 

Veleučilišta u Virovitici (KLASA: 012-03/21-01/01, URBROJ: 2189-74-21-05 od 30. ožujka 

2021.), Upravno vijeće Veleučilišta u Virovitici na 1. sjednici održanoj dana 20. svibnja 2021. 

godine donosi  

POSLOVNIK 

o radu Upravnog vijeća Veleučilišta u Virovitici 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 Ovim Poslovnikom o radu Upavnog vijeća Veleučilišta u Virovitici (u daljnjem tekstu: 

Poslovnik) uređuje se konstituiranje, sastav, način imenovanja odnosno izbora članova, 

trajanje mandata, način donošenja odluka, način i pravila rada, način odlučivanja, održavanje 

sjednica i druga pitanja od značaja za rad Upravnog vijeća Veleučilišta u Virovitici (u 

daljnjem tekstu: Veleučilište).  

 Odredbe ovog Poslovnika obvezujuće su za sve članove Upravnog vijeća i druge 

osobe koje sudjeluju u radu Upravnog vijeća. 

 

Članak 2. 

 Veleučilištem upravlja Upravno vijeće.  

 Upravno vijeće u svom djelokrugu:  

-donosi Program rada i razvoja (Strategiju) Veleučilišta i nadzire njihovo izvršavanje, 

na prijedlog dekana, a uz prethodno mišljenje Stručnog vijeća 

-utvrđuje razvojnu i financijsku politiku Veleučilišta, na prijedlog dekana, a uz 

prethodno mišljenje Stručnog vijeća 

-donosi Plan i program zapošljavanja, na prijedlog dekana, a uz prethodno mišljenje 

Stručnog vijeća 

-brine o zakonitosti rada te racionalnoj uporabi materijalnih i kadrovskih resursa 

Veleučilišta,  

-donosi Financijski plan, Godišnji obračun i Plan nabave na prijedlog dekana, 

-daje suglasnost na prijedlog proračuna Veleučilišta,  

-donosi Pravilnik o načinu raspodjele i korištenja prihoda ostvarenih na tržištu 

obavljanjem vlastite djelatnosti, na prijedlog dekana, a uz suglasnost Ministarstva i 

Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja 

-odlučuje o načinu korištenja dobiti (raspodjele rezultata poslovanja) koju Veleučilište 

ostvari u skladu s Pravilnikom o načinu raspodjele i načinu korištenja prihoda ostvarenih na 

tržištu obavljanjem vlastite djelatnosti Veleučilišta na prijedlog dekana  

-predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti, 

-donosi Statut Veleučilišta na prijedlog Stručnog vijeća, a uz potvrdu osnivača, 

-donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i ustrojstvu radnih mjesta na prijedlog 

dekana, a uz suglasnost osnivača,  

-donosi druge opće akte iz svoje nadležnosti,  

-brine o provođenju odluka Stručnog vijeća 



-daje suglasnost na pojedine odluke dekana i Stručnog vijeća sukladno Statutu,  

-daje osnivaču i dekanu prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima,  

-daje suglasnost dekanu za poduzimanje pravnih poslova čija vrijednost prelazi 

100.000,00 kuna do iznosa od 500.000,00 kuna,  

-bira i razrješava dekana na prijedlog Stručnog vijeća u skladu sa Statutom i zakonom, 

-imenuje vršitelja dužnosti dekana u slučaju da se u propisanom roku ne izabere 

dekana ili ako ga se razriješi u skladu sa Statutom, 

-odlučuje o pokretanju postupka za razrješenje dekana, 

-donosi odluku o osnivanju novih odjela i ukidanju postojećih, na prijedlog stručnog 

vijeća, a uz suglasnost osnivača,  

-donosi odluku o osnivanju sastavnica Veleučilišta (ustanova ili trgovačkih društava) 

uz suglasnost osnivača, 

-u drugom stupnju donosi odluke o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog 

odnosa 

-obavlja druge poslove utvrđene zakonom, osnivačkim aktom i Statutom.  

 

Članak 3. 

Prije donošenja odluka koje utječu na povećanje troškova rada, Upravno vijeće dužno 

je zatražiti prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

 

 

II. SASTAV UPRAVNOG VIJEĆA 

 

Članak 4. 

 Upravno vijeće ima pet članova od kojih tri imenuje osnivač, jednog bira Stručno 

vijeće po postupku određenom Poslovnikom o radu Stručnog vijeća, a jedan član je 

predstavnik zaposlenika kojega biraju zaposlenici neposrednim i tajnim glasovanjem. 

Članovi Upravnog vijeća imenuju se, odnosno biraju na vrijeme od četiri godine. 

Dužnost člana Upravnog vijeća nespojiva je s položajima dekana odnosno prodekana. 

Predsjednika Upravnog vijeća članovi biraju između sebe. 

U radu Upravnog vijeća, bez prava glasovanja, sudjeluje dekan Veleučilišta. 

 

Članak 5. 

Osnivač, Stručno vijeće te zaposlenici Veleučilišta mogu razriješiti članove koje 

imenuju odnosno biraju u Upravno vijeće i prije isteka vremena na koje su imenovani 

odnosno birani.  

Postupak za razrješenje člana kojeg bira Stručno vijeće odnosno zaposlenici pokreće 

se na pisani zahtjev najmanje trećine svih članova Stručnog vijeća odnosno zaposlenika 

Veleučilišta. Odluku o razrješenju Stručno vijeće, odnosno zaposlenici Veleučilišta  donose 

natpolovičnom većinom glasova svih svojih članova.  

Član Upravnog vijeća može sam zatražiti razrješenje. 

 

 

 



Članak 6. 

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad.  

Visinu naknade iz sredstava Državnog proračuna utvrđuje ministar zadužen za visoko 

obrazovanje. Potrebna sredstva za isplatu naknade planiraju se u sklopu sredstava za 

obavljanje redovite djelatnosti visokih učilišta. 

Pravo na naknadu za rad u Upravnom vijeću ne ostvaruju predsjednik i članovi 

Upravnog vijeća koji su zaposlenici Veleučilišta.  

 

Članak 7. 

Upravno Vijeće može osnivati stalna ili povremena povjerenstva i druga stručna tijela 

za obavljanje pojedinih poslova, proučavanje pojedinih pitanja iz svoje nadležnosti ili 

pripremu pojedinih akata.  

Stručna tijela iz stavka 1. ovoga članka osnivaju se odlukom Upravnog vijeća kojom 

se utvrđuje sastav tijela, zadaće, način rada i druga pitanja od značaja za njihov rad.  

Članovi stalnih stručnih tijela imenuju se na vrijeme od četiri godine.  

Članovi povremenih stručnih tijela imenuju se na vrijeme koje je potrebno za 

obavljanje određene zadaće.  

Članovi stalnih i povremenih stručnih tijela imenuju se iz redova zaposlenika 

Veleučilišta. Za članove odnosnih tijela mogu se imenovati i osobe izvan Veleučilišta kad je 

to potrebno prema naravi posla. 

 

II. PRIPREMANJE I ODLUČIVANJE NA SJEDNICAMA 

 

Članak 8. 

 Upravno vijeće radi i odlučuje na sjednicama. 

 Sjednice su javne i održavaju se po potrebi, a najmanje jednom godišnje. 

 Sjednica se može održati ako joj nazoči natpolovična većina ukupnog broja članova 

Upravnog vijeća. Ukoliko na sjednicu ne dođe natpolovična većina ukupnog broja članova, 

sjednica će se održati u drugom terminu, a ako tijekom sjednice broj nazočnih članova 

postane manji od natpolovične većina, sjednica će se prekinuti i održat će se nastavak sjednice 

u drugom terminu. 

 Odluke se donose javnim glasovanjem i pravovaljane su ako su donijete većinom 

glasova nazočnih članova. 

 Za pojedine odluke Zakonom ili Statutom se može predvidjeti drukčija većina. 

 

Članak 9. 

 Članovi Upravnog vijeća dužni su nazočiti sjednicama. 

 U slučaju spriječenosti, članovi su dužni o razlogu obavijestiti predsjednika Upravnog 

vijeća najkasnije u roku od 24 sata prije održavanja sjednice. 

 U slučaju odsutnosti predsjednika Upravnog vijeća, zamjenjuje ga glede rukovođanja 

sjednicom jedan od članova (predsjedatelj) kojeg članovi sami odrede iz svog članstva, samo 

za dotičnu sjednicu, i ima prava i ovlasti kao i predsjednik Upravnog vijeća za dotičnu 

sjednicu. 



Predsjednik Upravnog vijeća dužan je sazvati sjednicu u roku od 15 dana od dana kada 

njeno sazivanje predloži jedna trećina članova Upravnog vijeća, a u slučaju da to ne učini, 

ovlašteni predlagatelji upućuju zahtjev Ministarstvu znanosti i obrazovanja koje donosi 

konačnu odluku.  

Članak 10. 

Ako je to od interesa za raspravu po pojedinoj točki dnevnog reda, na sjednice mogu 

biti pozvane i osobe koje nisu članovi Upravnog vijeća, a koje ravnopravno sudjeluju u 

raspravi, ali bez prava odlučivanja. 

 

Članak 11. 

 Poslove oko pripremanja i sazivanja sjednica Upravnog vijeća obavljaju tajnik i dekan 

Veleučilišta.  

 Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje dnevni red, nadnevak, mjesto i vrijeme 

održavanja sjednice. 

Ukoliko se smatra opravdanim radi postizanja kvalitetnije rasprave, odnosno konačnog 

akta, rasprava o pojedinoj točki dnevnog reda može se provesti u dva čitanja. Prvo čitanje 

predstavlja raspravu o nacrtu prijedloga odluke ili drugog akta, a rasprava o konačnom 

prijedlogu odluke ili drugog akta smatra se drugim čitanjem.  

 

Članak 12. 

 Pozive članovima Upravnog vijeća za sjednice upućuje tajnik Veleučilišta.  

 Uz poziv se prilažu radni materijali koji moraju biti upućeni članovima najkasnije 3 

(tri) dana prije održavanja sjednice, a iznimno najkasnije 1 (jedan) dan prije održavanja 

sjednice, uslijed razloga hitnosti. 

Iznimno, u slučaju iznenadno ukazane i neodgodive potrebe za sazivanjem Upravnog 

vijeća ili ako bi odugovlačenje ili rješavanje pitanja koja su u nadležnosti Upravnog vijeća 

imalo štetne posljedice za rad i interes Veleučilišta, sjednica se može sazvati i u kraćem roku 

od onog utvrđenog u drugom stavku, a dnevni red predložiti na samoj sjednici, odnosno 

sjednica se može sazvati i održati i telefonskim putem, putem e-maila ili putem bilo kojeg 

drugog oblika telekomunikacija. 

Članak 13. 

 Predsjednik otvara i zatvara sjednicu, rukovodi njenim radom, utvrđuje kvorum, 

predlaže dnevni red i određuje tijek radnji. 

 

Članak 14. 

Izmjene i dopune dnevnog reda usvajaju se po potrebi, a odluka se donosi javnim 

glasovanjem nazočnih članova na način da se glasa o izmjeni i dopuni dnevnog reda, odnosno 

o cjelokupnom dnevnom redu s izmjenama i dopunama. 

Predlagatelj izmjena i dopuna dnevnog reda mora obrazložiti predložene izmjene i 

dopune te priložiti materijal nužan da bi članovi mogli raspravljati o predloženome. 

 

Članak 15. 

 Pravo sudjelovanja u raspravi imaju svi pozvani na sjednicu, uz pridržavanje dnevnog 

reda. 



 Izlaganje i sudjelovanje u raspravi po pojedinom pitanju ograničeno je na vrijeme od 5 

minuta, o čemu skrbi predsjednik Upravnog vijeća. 

 Izvjestitelj iznimno može govoriti i dulje od vremena predviđenog u prethodnom 

stavku ovoga članak, uz izričito ili prešutno odobrenje predsjednika Upravnog vijeća. 

 

Članak 16. 

Predsjednik Upravnog vijeća osigurava red na sjednici. 

Za odstupanje od uobičajenog akademskog ponašanja na sjednici, predsjednik 

Upravnog vijeća može članu i drugoj osobi nazočnoj na sjednici izreći sljedeće stegovne 

mjere: 

- opomenu, 

- opomenu sa zabranom daljnjeg govora/izlaganja, 

- udaljenje sa sjednice. 

Stegovne mjere su izvršne i o njima se ne može raspravljati. 

Stegovne mjere se izriču usmeno. 

 

Članak 17. 

Članu Upravnog vijeća ili drugoj osobi nazočnoj na sjednici opomena se izriče ako: 

- se u svom govoru ne drži teme o kojoj raspravlja, 

- govori, a nije dobio odobrenje, 

- svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika, 

- omalovažava ili vrijeđa članove Upravnog vijeća, 

- na drugi način remeti red i radnu atmosferu na sjednici. 

 

Članak 18. 

Članu Upravnog vijeća ili drugoj osobi nazočnoj na sjednici opomena sa zabranom 

daljnjeg govora/izlaganja izriče se ako i nakon izricanja opomene svojim govorom ili 

ponašanjem nastavi kršiti odredbe ovog Poslovnika zbog čega mu je već izrečena opomena. 

 

Članak 19. 

Članu Upravnog vijeća ili drugoj osobi nazočnoj na sjednici stegovna mjera udaljenja 

sa sjednice izriče se kada je svojim ponašanjem toliko narušio red i prekršio odredbe ovog 

Poslovnika da je daljnje održavanje sjednice onemogućeno. 

Stegovna mjera udaljenja sa sjednice može se izreći za vrijeme trajanja rasprave i 

odlučivanja o jednoj ili više točaka dnevnog reda ili za cijelu sjednicu. 

 

Članak 20. 

 Ukoliko se pojedina točka dnevnog reda ne može raspraviti i po njoj odlučiti, Upravno 

vijeće donosi odluku o skidanju sporne točke s dnevnog reda i njenom uvrštavanju na sljedeću 

sjednicu. 

Članak 21. 

 Rasprava o pojedinom pitanju zaključuje se kada je to pitanje po ocjeni predsjednika 

Upravnog vijeća ili većine članova Upravnog vijeća dovoljno raspravljeno da se može 

donijeti odgovarajuća odluka. 



O prijedlogu odluke glasuje se javno, neposredno nakon rasprave o odnosnom pitanju, 

isključivo jednom, dizanjem ruke „za“ ili „protiv“ prijedloga. Član Upravnog vijeća može se 

suzdržati od glasovanja. 

 Rezultate glasovanja utvrđuje i odluku objavljuje predsjednik Upravnog vijeća. 

 

Članak 22. 

 O tijeku sjednice vodi se zapisnik koji mora sadržavati: redni broj sjednice / godina 

(počevši od 1. sjednice svake kalendarske godine), mjesto, dan i vrijeme održavanja sjednice, 

imena nazočnih osoba, podatke o kvorumu, dnevni red, u bitnome sadržaj tijeka sjednice, 

odluke donesene na sjednici prema točkama dnevnog reda i vrijeme zaključenja sjednice. 

 Zapisnik vodi i za urednost odgovara tajnik Veleučilišta. 

 Zapisnik potpisuju tajnik Veleučilišta i predsjednik Upravnog vijeća.  

Zapisnik s prethodne sjednice ovjerava se, u pravilu, na sljedećoj sjednici. 

 Ovjereni zapisnik ne smije se ispravljati, mijenjati niti nadopunjavati. 

 

III. PROVEDBA ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA 

 

Članak 23. 

 Odluke Upravnog vijeća potpisuje predsjednik Upravnog vijeća ili predsjedatelj 

sjednice na kojoj je odnosna odluka donesena. 

 Izvršne akte koji se odnose na provedbu odluka Upravnog vijeća donosi i potpisuje 

dekan. 

Članak 24. 

 Upravno vijeće može poništiti ili ukinuti odluku koju je donijelo ako je utemeljena na 

netočnim podacima. 

Članak 25. 

Na zahtjev svakog člana Upravnog vijeća i/ili osobe koja dokaže svoj  pravni interes, 

Upravno vijeće na sjednici daje vjerodostojno tumačenje odluka i drugih akata koje su 

donesene na sjednici Upravnog vijeća. 

Članak 26. 

 Odluke Upravnog vijeća objavljuju se na Oglasnoj ploči Veleučilišta, a pojedinačni i 

akti dostavljaju se osobama na koje se odnose. 

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 27. 

Izrazi koji se koriste u ovom Poslovniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i 

odnose se jednako na muški i ženski spol. 

 

Članak 28. 

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Upravnog vijeća 

KLASA: 602-01/09-01/55, URBROJ: 2189-74-09-02 od 23. ožujka 2009., KLASA: 012-

03/16-02/02, URBROJ: 2189-74-16-01 od 08. veljače 2016.). 

 



Članak 29. 

 Ovaj Poslovnik objavit će se na Oglasnoj ploči Veleučilišta i stupa na snagu osmog 

dana od dana objave.   

 

KLASA: 602-04/21-02/61 

URBROJ: 2189-74-21-02 

U Virovitici, 20. svibnja 2021.    

 

 

 

 UPRAVNO VIJEĆE 

 

PREDSJEDNICA 

izv.prof.dr.sc. Vesna Bedeković, prof.v.š. 

 

 

 

 

 

 

                            


