
Stručno vijeće   Doma za starije osobe  Sanatorij Ćorluka(u daljnjem tekstu:Dom), 
23.03.2015. godine donosi : 
 
 

POSLOVNIK O RADU STRUČNOG   VIJEĆA 
 
I. OPĆA ODREDBA 
 

Članak.1 
 
 Ovim Poslovnikom se pobliže utvrđuje organizacija i način rada Stručnog   vijeća, 
te druga pitanja vezana uz djelovanje Stručnog  vijeća. 
 
 
II. ORGANIZACIJA STRUČNOG   VIJEĆA 
 
 

Članak 2. 
 
 
 Na temelju   Članka 35.  Statuta Doma za starije osobe Sanatorij Ćorluka ,  Dom 
ima Stručno vijeće, kao savjetodavno tijelo ravnatelju. 
Stručno vijeće čine svi stručni radnici Doma. 
Predsjednika Stručnog vijeća biraju radnici između sebe. 
 

Članak 3. 
 
Stručno vijeće Doma obavlja slijedeće poslove prema članku 36. Statuta Doma za starije 
osobe Sanatorij Ćorluka : 

Stručno vijeće raspravlja i daje ravnatelju i Upravnom vijeću Doma mišljenja i prijedloge 
o 

 stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost doma, 
 ustroju doma i podružnice, 
 utvrđivanju programa stručnog rada doma, 
 potrebi stručnog usavršavanja stručnih radnika, 
 i drugim stručnim pitanjima vezanim za rad doma. 

 
Predsjednik Stručnog vijeća dužan je sudjelovati u radu Upravnog vijeća bez prava glasa 
kada se raspravlja o poslovima iz prethodnog članka. 
 
 
 



Članak 4. 
 
Stručno vijeće na sjednicama odlučuje običnom većinom danih glasova. 
 

Članak 5. 
 
Sjednice Stručnog vijeća  održavaju se prema potrebi. 
 

Članak 6. 
 
Sjednicama Stručnog vijeća  mogu prisustvovati i  Osnivač doma i ravnateljica 
 
 
III. PREDLAGANJE ODLUKA I ZAPISNIK 
 

Članak 7. 
 
 
 Predsjednica Stručnog vijeća brine o pripremi sastanaka i obavlja sve 
administrativne i stručne poslove za Stručno vijeće te vodi zapisnik sa sastanaka koji se 
čuvaju u Domu.  
 U zapisnik ulazi samo zaključak ili odluka Stručnog vijeća o pojedinom pitanju 
koje je na dnevnom redu, a rasprava samo ako predstavlja prijedlog odluke ili zaključka. 
 
 

Članak 8. 
 

 Predsjednica Stručnog vijeća Doma vodi brigu o dostavi i obavješćivanju 
mjerodavnih na koje se odnosi odluka ili akt što ih je Stručno vijeće  donijelo. 
 
 

Članak 9. 
 
 Pitanja koja nisu uređena ovim Poslovnikom, Stručno vijeće može urediti svojom 
posebnom odlukom. 
 Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se   danom donošenja. 
 
 
 
     PREDSJEDNICA STRUČNOG VIJEĆA 
 
 
 
 


