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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-ispravak., 90/11, 16/12. i 86/12.), 

a uz prethodnu suglasnost osnivača Osječko – baranjske županije KLASA:602-02/13-01/31  

URBROJ:2158/1-01-01-13-5 od  27.veljače 2013.godine Školski odbor Osnovne škole Josipa 

Kozarca Semeljci, na sjednici održanoj dana 25.ožujka 2013.godine donio je: 

 

ODLUKU  

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA  

OSNOVNE ŠKOLE JOSIPA KOZARCA SEMELJCI  

 

Članak 1. 

 

  U Statutu Osnovne škole Josipa Kozarca Semeljci (KLASA:602-01/0801 

URBROJ:2121/22-08-185 od 27.10.2008.) , Odluci o izmjenama Statuta Osnovne škole 

Josipa Kozarca Semeljci (KLASA:012-03/11-01  URBROJ:2121/22-11-1 od 6.svibnja 2011.) 

i Odluci o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Josipa Kozarca Semeljci 

(KLASA:012-03/12-01/01 URBROJ:2121-22-01-12-1 od 27.veljače 2012.)   

u članku 33.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 osuĎen na kaznu zatvora (neovisno o tome je li izrečena uvjetna ili bezuvjetna 

kazna) ili da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za neka od kaznenih djela 

počinjenih s namjerom protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i graĎanina, protiv 

Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih meĎunarodnim pravom, protiv spolne 

slobode i spolnog ćudoreĎa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti 

pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuĎa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog 

reda, protiv službene dužnosti, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu, 

te da nije razriješen članstva u Školskom odboru ili da nije bio član Školskog odbora koji je 

raspušten.“ 

 

Članak 2. 

 

Članak 57.mijenja se i glasi:  

 

„Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja koji raspisuje Školski odbor. 

 

 Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku na način da je dostupan svim zainteresiranim 

kandidatima na području Republike Hrvatske, najmanje 60 dana prije isteka mandata 

aktualnog ravnatelja. 

 

  Ravnatelj se imenuje na pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja. 

 

  Ravnatelja imenuje odlukom Školski odbor uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za 

obrazovanje (u daljnjem tekstu:ministar). 

 

  Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dostave zahtjeva za suglasnošću 

smatra se da je suglasnost dana.  
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U postupku izbora i imenovanja ravnatelja članovi Školskog odbora iz redova Učiteljskog 

vijeća, Vijeća roditelja te radničkog vijeća na sjednicama su obvezni zastupati i iznositi 

stajališta tijela koje ih je imenovalo ili izabralo u Školski odbor. 

 

  U natječaju za imenovanje ravnatelja objavljuju se uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, rok 

u kojem se primaju prijave na natječaj, isprave kojima se dokazuje ispunjenost potrebnih 

uvjeta, te način i rok u kojem će kandidati biti obaviješteni o rezultatima izbora.“ 

 

Članak 3. 

 

 Iza članka 57. dodaju se članci 57.a, 57.b, 57.c i 57.d  koji glase: 

 

„Članak 57.a 

 

  Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja škole ponude je potrebno urudžbirati 

neotvorene, a predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora. 

 

  Ponude se razmatraju abecednim redom te je za svaku otvorenu ponudu potrebno utvrditi: 

- ispunjava li kandidat uvjete natječaja  

- dali je ponuda dostavljena u propisanom roku 

 

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

ispunjavaju uvjete natječaja za ravnatelja škole i koji su ponude dostavili u propisanom roku, 

sazivaju se sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupa radnika. 

 

Članak 57.b 

 

  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. 
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Članak 57.c 

 

  Tajnom glasovanju prethodi izvješće o pristiglim prijavama za ravnatelja škole te 

upoznavanje tijela s prijavama kandidata koji su uvršteni u listu kandidata. 

 

  Tajno glasovanje provodi Izborno povjerenstvo. Izborno povjerenstvo imenuje se javnim 

glasovanjem na izbornoj sjednici tijela. 

 

  Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana. U izborno povjerenstvo ne mogu biti 

imenovani kandidati za ravnatelja škole. 

 

 Izborno povjerenstvo utvrĎuje popis birača, izraĎuje glasačke listiće, odreĎuje trajanje 

glasovanja, utvrĎuje i dostavlja školskom odboru pisani zaključak o stajalištu tijela glede 

izbora i imenovanja ravnatelja škole. 

 

  Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrĎuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koji 

udovoljavaju uvjetima natječaja i koji su dostavili ponude u roku. 

 

  Glasački listići izraĎuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih 

listića mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje. 

 

  Glasački listić obavezno sadrži: 

 - naznaku da se izbor odnosi na izbor ravnatelja Škole, 

 - prezimena i imena kandidata utvrĎenih abecednim redom, 

 - naputak da se glasovanje obavlja zaokruživanjem jednog rednog broja ispred  

              prezimena i imena kandidata 

 

  Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupa radnika glasuje na 

način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg 

glasuje. 

 

  Svaki drugačiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem. 

 

Članak 57.d 

 

 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 skupa 

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

glasovanja. 

 

 Na temelju utvrĎenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 57.b.stavka 4. i 6. 

ovog Statuta.“ 
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Članak 4. 

 

Članak 59. mijenja se i glasi: 

 

  „Izbor ravnatelja škole kao i imenovanje ravnatelja škole obavlja se na sjednici Školskog 

odbora javnim glasovanjem, pojedinačnim izjašnjavanjem članova, pri čemu su predstavnici 

Učiteljskog vijeća, predstavnik Vijeća roditelja te predstavnik skupa radnika, odnosno 

radničkog vijeća, obvezni glasovati u skladu sa stajalištima tijela utvrĎenim tajnim 

glasovanjem, a sadržanom u pisanom zaključku dostavljenom Školskom odboru. 

 

  Školski odbor javnim glasovanjem donosi Odluku o izboru kandidata za ravnatelja za kojeg 

će zatražiti suglasnost ministra. 

 

  Nakon dobivene suglasnosti ministra Školski odbor obvezan je u roku od petnaest (15) dana 

od dana isteka roka iz članka 57.stavka 5. ovog Statuta donijeti odluku o imenovanju 

kandidata za ravnatelja za kojeg je zatražena prethodna suglasnost. 

 

  Odluku o imenovanju ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem. 

 

  Ukoliko ministar uskrati suglasnost za imenovanje ravnatelja škole, Školski odbor imenovat 

će vršitelja dužnosti i raspisati novi natječaj.“ 

 

Članak 5. 

 

U članku 62. u stavku 1. dodaje se novi podstavak 13. koji glasi: 

 

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

trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 15 dana“ 

 

Dosadašnji podstavci 13. do 29. postaju podstavci 14. do 30. 

 

Članak 6.  

 

U članku 70. u stavku 1. dodaje se novi podstavak 5. koji glasi: 

 

 - „glasuje o kandidatima za ravnatelja škole“ 

 

Dosadašnji podstavci 5. do 11. postaju podstavci 6. do 12.  

 

Članak 7. 

 

Članak 81. mijenja se i glasi: 

 

  „U prvi razred obveznoga osnovnog obrazovanja upisuju se djeca koja do 1. travnja tekuće 

godine imaju navršenih šest godina života. 

 

  Iznimno od stavka 1. ovoga članka, a na zahtjev roditelja, sukladno rješenju ureda državne 

uprave,  u prvi razred može se upisati dijete koje do 31. ožujka tekuće godine nema navršenih 

šest godina života. 
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  Iznimno od stavka 1. ovoga članka, a na zahtjev stručnog povjerenstva škole, sukladno 

rješenju ureda državne uprave, djetetu se može odgoditi upis u prvi razred osnovne škole za 

jednu školsku godinu. 

  Dijete, odnosno učenik kojemu je zbog teškog oštećenja zdravlja onemogućeno redovito 

školovanje ili koje ima višestruke teškoće, a čiji su roditelji u skladu s posebnim propisima 

stekli pravo na status roditelja njegovatelja, odnosno dijete koje je s obzirom na vrstu, stupanj 

i težinu oštećenja steklo pravo na skrb izvan vlastite obitelji radi osposobljavanja na 

samozbrinjavanje u domu socijalne skrbi ili pravo na pomoć i njegu u kući, u sklopu kojeg se 

osigurava pružanje usluga psihosocijalne pomoći, može se privremeno osloboditi upisa u prvi 

razred osnovne škole, odnosno privremeno osloboditi već započetog školovanja. 

  Za dijete, odnosno učenika iz stavka 4. ovoga članka roditelj podnosi zahtjev uredu državne 

uprave.“ 

Članak 8. 

Članak 82. mijenja se i glasi: 

  „Prije redovitog upisa u prvi razred osnovne škole stručno povjerenstvo škole utvrĎuje 

psihofizičko stanje djeteta. 

  Psihofizičko stanje djeteta, odnosno učenika utvrĎuje se i radi prijevremenog upisa, odgode 

ili privremenog oslobaĎanja od upisa u prvi razred osnovne škole, privremenog oslobaĎanja 

od već započetog školovanja i radi utvrĎivanja primjerenog školovanja. 

  Psihofizičko stanje djeteta, odnosno učenika iz stavka 2. ovoga članka utvrĎuje stručno 

povjerenstvo ureda državne uprave.“ 

Članak 9. 

U članku 90. stavku 2. riječi “polugodišta i“ brišu se. 

Članak 10. 

 

U članku 91. stavak 1. briše se. 

 

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 1. i 2. 

 

Članak 11. 

 

U članku 148.stavku 1. dodaje se novi podstavak 7. koji glasi: 

 

 - „glasuje o kandidatima za ravnatelja škole“ 

 

Dosadašnji podstavci 7. i 8. postaju podstavci 8. i 9.  

 

 

 



     

 6 

Članak 12. 

 

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

oglasnoj ploči škole. 

 

Predsjednica Školskog odbora: 

                                                                                                   Marija Orešković 

                                        

                ________________________ 

 

KLASA:012-03/13-01/01 

URBROJ:2121-22-01-13-1 

U Semeljcima , 26.ožujka 2013.godine 

 

 

 

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

to Zaključkom Skupštine Osječko-baranjske županije,  

KLASA:602-02/13-01/31 URBROJ:2158/1-01-01-13-5 od 27.veljače 2013.godine. 

 

 

  Odluka je objavljena na oglasnoj ploči Škole dana 26.ožujka 2013.godine, a stupila je na 

snagu 03.travnja 2013.godine. 

 

                                                        v.d.ravnatelja: 

           Josip Unukić 

 

                                          ______________________ 


