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Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(„Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12. i 86/12) uz prethodnu 

suglasnost  osnivača Osječko-baranjske županije, Klasa: 602-02/13-01/5; 

Urbroj: 2158/1-01-01-13-5  od 27. veljače 2013., Školski odbor Osnovne škole „August 

Harambašić“ Donji Miholjac, na  sjednici održanoj dana 14. ožujka 2013. donio je 

 

 

 

 

ODLUKU 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

STATUTA 

OSNOVNE ŠKOLE „AUGUST  HARAMBAŠIĆ“, 

DONJI MIHOLJAC 

 

 

Članak 1. 

 

         U Statutu Osnovne škole „August Harambašić“, Donji Miholjac od 15. siječnja 2009. – 

Odluci o izmjenama Statuta od 2. svibnja 2011.  – Odluci o izmjenama i dopunama Statuta od 

13. siječnja 2012.  – Odluci o  izmjenama i dopunama Statuta od 31. listopada 2012. godine,   

članak 35. stavak 5. mijenja se i glasi: 

 

        „Kod predlaganja kandidata za članove Školskog odbora treba voditi računa o spolnoj 

zastupljenosti kandidata, da predloženi kandidat nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora 

(neovisno o tome je li izrečena uvjetna ili bezuvjetna kazna) ili da protiv njega nije pokrenut 

kazneni postupak za neko od kaznenih djela počinjenih s namjerom iz članka 106. st. 1. 

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te da nije razriješen članstva u 

Školskom odboru ili da nije bio član školskog odbora koji je raspušten.“   

 

 

                                                                     Članak 2. 

 

         U članku 59. u stavku 1. briše se riječ „javnog“, a riječ „bude“ zamjenjuje se riječju 

„je“.   

 

         U stavku 2. iza riječi „imenuje“ dodaje se riječ „odlukom“. 

    

                                                                   Članak 3. 

 

         Iza članka 60. dodaju se članci 60.a, 60.b, 60.c, 60.d i 60.e koji glase: 

 

                                                                   „Članak 60.a 

 

         Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja škole ponude se urudžbiraju neotvorene, 

a otvara ih predsjednik Školskog odbora na sjednici Školskog odbora. 
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Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom te je za svaku otvorenu ponudu potrebno 

utvrditi: 

- je li kandidat ispunjava uvjete natječaja 

- je li ponuda dostavljena u propisanom roku.                                          

 

Članak 60.b 

         U roku od osam (8) dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati 

koji ispunjavaju uvjete natječaja za ravnatelja Škole i koji su ponude dostavili u propisanom 

roku sazivaju se sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skup radnika. 

 

Članak 60.c 

        Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća  kojeg 

Učiteljsko vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi 

predsjednik Vijeća roditelja, a skup radnika član Školskog odbora izabran od radničkog vijeća 

odnosno skupa radnika.  

        U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 1. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko 

vijeće, Vijeće roditelja, odnosno skup radnika biraju predsjedavatelja sjednice. 

        Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu radnika nazočne se izvješćuje 

o kandidatima za ravnatelja škole koji ispunjavaju uvjete natječaja i koji su ponude dostavili u 

propisanom roku. 

        Učiteljsko vijeće,Vijeće roditelja i skup radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja 

škole iz stavka 3. ovog članka, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani zaključak koji 

se dostavlja  Školskom odboru. 

        Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova 

Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja te skupa radnika.  

        Zaključci tijela  iz stavka 4. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora  koje ih je 

imenovalo u školski odbor.  

 

Članak 60.d 

        Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu radnika  bira se izborno 

povjerenstvo koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.  

        Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva (2) člana.  

        Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.  

        Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za  ravnatelja.  

        Nakon utvrđivanja liste, povjerenstvo izrađuje glasačke listiće. 

 Glasački listić obvezno sadrži: 

- naznaku da se izbor odnosi na izbor ravnatelja Škole, 

- prezimena i imena kandidata utvrđenih abecednim redom, 

- naputak da se glasovanje obavlja zaokruživanjem jednog rednog broja ispred 

prezimena i imena kandidata. 

          Svaki listić ovjerava se pečatom Škole, a broj glasačkih listića mora biti jednak broju 

članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje. 

           Prije početka glasovanja izborno povjerenstvo utvrđuje i izrađuje glasački popis, 

evidentira osobu koja je pristupila glasovanju, daje joj glasački listić i objašnjava način 

glasovanja.  
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            Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu  radnika 

glasuje na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata za 

kojeg glasuje. 

             Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem. 

 

 

Članak 60.e 

 

            Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih 

glasačkih listića i sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova. 

U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti broj glasova, glasovanje se 

ponavlja sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova. 

             Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup 

radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate 

glasovanja.  

              Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 60.c stavci 4. 

i 6 ovog Statuta.“ 

 

 

Članak 4. 

               

 

              U članku 61. stavak 1. mijenja se i glasi:                                                           

 

 „Na temelju dostavljenih zaključaka iz članka 60. c stavci 4. i 6.  ovog Statuta Školski 

odbor javnim glasovanjem donosi odluku o izboru kandidata za ravnatelja za kojeg će 

zatražiti prethodnu suglasnost ministra. Nakon dobivene suglasnosti ministra ili proteka 

zakonom utvrđenog roka za davanje suglasnosti, Školski odbor obvezan je u roku od petnaest 

(15) dana donijeti odluku o imenovanju kandidata za  ravnatelja za kojeg je zatražena 

prethodna suglasnost.“ 

 

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

 

„Odluku o imenovanju ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem, o čemu 

se obavještavaju svi sudionici natječaja.“ 

 

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. 

 

 

                                                                   Članak 5. 

             U članku 64. stavku 1. podstavak 16. mijenja se i glasi: 

„ - odlučuje samostalno o zasnivanju radnog odnosa kada je zbog obavljanja poslova koji ne  

trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 15 dana“ 
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                                                                  Članak 6. 

            U članku 72. dodaje se podstavak 16 i glasi: 

„ - glasuje o kandidatima za ravnatelja Škole“                 

 

 

Članak 7. 

 

 

          U članku 83. stavak 2. mijenja se i glasi: 

        

         „Na način propisan zakonom provodi se raniji upis u prvi razred, odgoda upisa za jednu 

školsku godinu, privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred te privremeno oslobađanje od 

već započetog školovanja.“ 

 

Članak 8. 

          Članak 84. mijenja se i glasi: 

 

        „Prije redovitog upisa u prvi razred stručno povjerenstvo Škole utvrđuje psihofizičko 

stanje djeteta. 

 

         Psihofizičko stanje djeteta, odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili 

privremenog oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog 

školovanja i radi utvrđivanja primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda 

državne uprave.“  

 

 

                                                                  Članak 9. 

           U članku  92. st. 2. riječi „polugodišta i“ brišu se.  

 

 

Članak 10. 

            U članku 150. stavku 1. iza  podstavka 7. dodaje se podstavak 8 i glasi: 

 

„-  glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole“. 

 

  

                                                                  Članak 11.             

           

            U članku 153. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: 

 

           „Skup radnika obvezno se saziva u postupku izbora i imenovanja ravnatelja škole u 

roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati koji 

ispunjavaju uvjete natječaja za ravnatelja škole i koji su ponude dostavili u propisanom roku.“  
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                                                                 Članak 12.             

           Ova odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu osmog dana od dana 

objave na oglasnoj ploči Škole. 

Klasa: 012-03/13-01/3 

Urbroj: 2115/06-12-01-1 

Donji Miholjac, 14. ožujka 2013. 

                                                                                  

                                                                            PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA    

                                                                                                     Petar Zavođa 

 

 

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta donijeta je  uz prethodnu suglasnost  osnivača i 

to Zaključkom Skupštine Osječko-baranjske županije, Klasa: 602-02/13-01/5;                              

Urbroj: 2158/1-01-01-13-5   od 27. veljače 2013. godine. 

 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta objavljena je na oglasnoj ploči Škole dana   

15. ožujka 2013. godine, a stupila je na snagu 23. ožujka 2013.godine.              

                                                                                                     

    

   

                                                                                                           RAVNATELJ    

                                                                                                            Vedran Aladić 

 

 

                                                                                 

                                                                                                      

 

 


