
  
 

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama („NN“ bro; 76/93, 29/97, 
47/99,35/08) i 98. Zakona o odgoju i obrazovanju  u osnovnoj i srednjoj školi 
(„Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak ), članka 13. Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(„NN“ 92/10, 105/10) i članka 38. Statuta Osnovne škole dr. Jure Turića i Odluke 
Grada Gospića o davanju  prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta Osnovne škole dr. Jure Turića ( Klasa: 012-03/10-01/01, Urbroj: 
2125/01-01-10-09 od 25.11.2010.g. ), Školski odbor Osnovne škole dr. Jure Turića 
na sjednici održanoj 28. siječnja 2011.g. donio je 

 
 

         Odluku 
 o izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole dr. Jure Turića 

 
 

Članak 1. 
U preambuli Statuta Osnovne škole dr. Jure Turića od 11.12.2008.g. iza 

(„Narodne novine“ br. 87/08. dodaje se „86/09., 92/10. i 105/10.- ispravak“), a riječ 
„ Gospić ” se briše. 
 

Članak 2. 
U nazivu Statuta, članku 1. te članku 4. stavak 1. i stavak 2. briše se riječ 

„Gospić”. 
 
 

Članak 3. 
U  članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„ O kandidatima za članove školskog odbora članovi učiteljskog vijeća, odnosno 
članovi vijeća roditelja glasuju javno prema članku 191. ovog Statuta.“ 
Stavak 3. istog članka briše se. 
 

Članak 4. 
U članku 89. dodaje se stavak 3: 

„ Osoba imenovana za ravnatelja u školskoj ustanovi sklapa sa školskim odborom 
ugovor o radu na rok od pet godina u punom radnom vremenu.” 
 

Članak 5. 
U članku 90. stavak 4. mijenja se i glasi: 

“ U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a 
ustanova je dužna raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana 
imenovanja vršitelja dužnosti.  Kad se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko 
ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran imenovat će se 
vršitelj dužnosti do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.” 

 
 

Članak 6. 
U članku 95. dodaje se iz stavka 5. stavci 6.,7. i 8. koji glase: 
(1) „ Ako se ravnatelj razrješuje iz razloga navedenih u članku 44. stavku 2. točki 

1. Zakona o ustanovama, školska ustanova će s ravnateljem zaključiti 
sporazum o prestanku ugovora o radu.” 

(2) „ Ako se ravnatelj razrješuje iz razloga navedenih u članku 44. stavku 2. točki 
3. i 4. Zakona o ustanovama, školska ustanova će ravnatelju školske ustanove 
otkazati ugovor o radu.” 

     (3) „Ravnatelju školske ustanove kojem školska ustanova otkaže ugovor o radu             
pripada otkazni rok u trajanju od mjesec dana.” 
 
 



Članak 7. 
U članku 110. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„ Škola je dužna pružiti posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno 
poznaju hrvatski jezik.” 
 

Članak 8. 
U članku 150.stavak 3. mijenja se i glasi: 

„ Pedagošku mjeru strogi ukor, odgojno – obrazovni tretman produžnog stručnog 
postupka i preseljenje u drugu školu  učeniku izriče učiteljsko vijeće. ” 
Mijenja se stavak 4. koji glasi: 
„ Pedagošku mjeru isključenje iz škole izriče ravnatelj.” 

 
 

Članak 9. 
U članku 165. mijenja se stavak 2. i glasi: 

„ Konstituirajuću sjednicu vijeća učenika na početku svake školske godine saziva 
ravnatelj. Ravnatelj rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika 
vijeća učenika.“ 
 

Članak 10. 
U članku 174. mijenja se stavak 1. i glasi: 

„ Roditelji učenika na roditeljskom sastanku razrednih odjela  iz svojih redova na 
početku svake školske godine biraju za tekuću školsku godinu jednog predstavnika u 
vijeće roditelja Škole.” 
 

Članak 11. 
Mijenja se članak 176. i glasi: 

„ Na konstituirajućoj sjednici na početku svake školske godine potvrđuje se mandat 
izabranih članova vijeća roditelja i bira predsjednik i zamjenik  predsjednika vijeća 
roditelja.” 
 

Članak 12. 
 

Iza članka 177. dodaje se članak 177.a  koji glasi: 
“ O prijedlogu jednog člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja koji nije 
radnik škole odlučuju roditelji na sjednici Vijeća roditelja.  
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi 
nazočni na sjednici Vijeća roditelja. 

Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član 
Vijeća roditelja istodobno i radnik škole. 
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam 
istaknuo svoju kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka. 
 

O kandidatima za Školski odbor Vijeće roditelja odlučuje javnim 
glasovanjem. U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će 
se ponoviti za ta dva kandidata.  
Za člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja predlaže se kandidat koji je 
izabran većinom glasova nazočnih roditelja članova Vijeća roditelja. 
Jedan primjerak zapisnika o izboru kandidata za članove Školskog odbora iz 
reda Vijeća roditelja dostavlja se ravnatelju škole te stavlja na oglasnu ploču 
Škole. 

Osnivaču se u roku od tri dana dostavlja prijedlog jednog člana iz reda 
Vijeća roditelja za članove Školskog odbora. U pravilu mandat predstavnika 
Vijeća roditelja u Školskom odboru traje četiri godine.  

Ukoliko dođe do prestanka obnašanja dužnosti u Vijeću roditelja 
imenovanog predstavnika razrješuje se i članstva u Školskom odboru. 

Ravnatelj je dužan izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi biranja 
predstavnika Vijeća roditelja za člana Školskog odbora.” 
 

 



Članak 13. 
Ova izmjena i dopuna Statuta stupa na snagu osmog dana od dana objave 

na oglasnoj ploči Škole. 
 

 
                                                 Predsjednica Školskog odbora 

 
                                              Marija Tomljenović, v.r. 

 
 
 

Ova izmjena i dopuna Statuta objavljena je na oglasnoj ploči Škole 
31.01.2011., a stupila je na snagu 07.02.2011. godine. 
 
Klasa: 012-03/11-01/01 
Urbroj : 2125-19-01-11-01 
Gospić, 28.01.2011. godine 

 
 

                                           Ravnatelj  
 

                                                  Ivica Radošević, dipl.učitelj, v.r. 
 
 
 

 
 
 
 
 


