
PRIJEDLOG 
 
 Na temelju članka 98. 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.) i članka 60. Statuta 
Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Školski odbor Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, na 
prijedlog ravnateljice Škole, uz prethodnu suglasnost Osnivača, Grada Pazina, KLASA: 602-02/12-01/.. 
URBROJ: 2163/01-03-02-12-.. od ..studenog 2012. godine, na sjednici održanoj .............. 2012. godine,   
d o n i o   je  

 
 

IZMJENE I DOPUNE 
STATUTA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN 

 
Članak 1. 

 U Statutu Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin i njegovim Izmjenama i dopunama, (KLASA: 
003-08/08-04/8, URBROJ: 2163-10-01-10-1 od 30. listopada 2008. godine;  KLASA: 003-05/10-01/03, 
URBROJ: 2163/01-10-01-10-3 od 20. siječnja 2011. godine; KLASA: 003-05/11-01/01, URBROJ: 
2163/01-10-01-11-8 od 16. studenog 2011. godine) u članku 22. riječi “posebni razredni odjel” 
zamjenjuju se riječima “posebne razredne odjele”. 

   
Članak 2. 

U članku 35. stavku 3. podstavku 3. riječ „Osnivač“ zamjenjuje se riječima „Predstavničko tijelo 
Osnivača.“ 
 

Članak 3. 
U članku 49. stavak 2. mijenja se i glasi: 
„Odluke Školskog odbora donose se javnim glasovanjem, osim ako zakonom ili ovim Statutom 

nije drukčije propisano.“ 
 

Članak 4. 
U članku 51. stavku 3. iza riječi „članka“ stavlja se točka a riječi „te se prijedlog novog člana 

dostavlja Osnivaču za imenovanje.“  brišu se. 
 

Članak 5. 
 Članak 65.  mijenja se i glasi: 
„U roku od 8 (osam) dana od dana održane sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni 

kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja za ravnatelja Škole i koji su prijave dostavili u propisanom 
roku, sazivaju se sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika.“ 
 

Članak 6. 
Članak 66. mijenja se i glasi: 
„Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko vijeće izabere za 

predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća roditelja, a Skup radnika član  
izabran od strane Skupa radnika. 

Na sjednicama Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika nazočne se izvješćuje o 
kandidatima za ravnatelja Škole koji ispunjavaju uvjete iz natječaja. 

Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i Skup radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja Škole 
iz stavka 2. ovog članka. Nakon provedenog glasovanja sastavljaju se zapisnici o rezultatima glasovanja, a 
stajališta tih tijela u formi zaključaka dostavljaju se Školskom odboru. 

Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova 
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika. 

Članovi Školskog odbora obvezni su na sjednici Školskog odbora zastupati i iznositi stajališta 
tijela iz stavka 3. ovog članka  koje ih je imenovalo ili izabralo u Školski odbor.“  
 

 
 
 
 
 



Članak 7. 
Iza članka 66. dodaju se novi članci 66.a, 66.b i 66.c koji glase: 
 

„Članak 66.a 
 Na sjednicama Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika bira se izborno povjerenstvo 

koje će provoditi postupak glasovanja i sastaviti zapisnik o rezultatima glasovanja. 
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva (2) člana. 
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole. 
Glasačke listiće priprema tajnik Škole ili druga osoba koju odredi tijelo iz stavka 1. ovog članka. 
Broj glasačkih listića odgovara broju članova Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika. 
Glasački listići su iste veličine, bijele boje, ovjereni pečatom Škole i sadrže: 
- naziv Škole i naznaku da se izbori odnose na ravnatelja Škole, 
- popis kandidata za ravnatelja, abecednim redom prezimena. 
Ispred prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.   
Članovi Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika glasuju na način da na glasačkom 

listiću zaokruže redni broj ispred prezimena kandidata za kojeg glasuju.  
 

Članak 66.b 
Nakon obavljenog glasovanja izborna povjerenstva tijela iz članka 66. ovog Statuta prebrojavaju 

glasove i sastavljaju listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova. 
Ako se ne može utvrditi koji je kandidat dobio najveći broj glasova zbog toga što su dva ili više 

kandidata dobili isti najveći broj glasova, glasovanje se ponavlja samo za te kandidate na način propisan u 
članku 66.a ovog Statuta. 

Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili Skup radnika 
raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.  

Nakon ponovljenog glasovanja sastavlja se zapisnik o rezultatima glasovanja, a stajalište tijela u 
formi pisanog zaključka dostavlja se Školskom odboru.“ 

 
Članak 66.c 

 Na temelju dobivenih zaključaka iz članka 66. stavka 3. i  članka 66.b stavka 4. ovoga Statuta 
Školski odbor javnim glasovanjem izabire kandidata za ravnatelja i donosi odluku o izboru kandidata za 
ravnatelja. 

Za ravnatelja Škole Školski odbor izabire kandidata koji je dobio većinu glasova od ukupnog 
broja članova Školskog odbora. 

Ako niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, raspisuje se novi natječaj.“ 
 

Članak 8. 
Članak 68. mijenja se i glasi: 
“Nakon dobivene suglasnosti iz članka 67. ovog Statuta, Školski odbor javnim glasovanjem 

donosi Odluku o  imenovanju kandidata za  ravnatelja.  
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na rok od 5 (pet) 

godina u punom radnom vremenu.” 
 

Članak 9. 
Iza članka 68. dodaje se novi članak 68.a koji glasi: 

 
„Članak 68.a 

Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ima sklopljen ugovor o 
radu na neodređeno radno vrijeme na radnom mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o radu 
mirovat će do prestanka mandata. 

Osoba iz stavka 1. ovog članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno 
radila u roku od 30 (trideset) dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj 
prestaje radni odnos.” 

 
Članak 10. 

U članku 71. stavku 1. podstavci 13. i 14. mijenjaju se i glase : 
“- samostalno odlučuje o zasnivanju radnog odnosa kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe 

odgodu potrebno osobu zaposliti na određeno vrijeme do 15 (petnaest) dana, 



- uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa 
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,”. 

 
Članak 11. 

U članku 73. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase: 
„Školski odbor može razriješiti ravnatelja i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o prijedlogu 

za razrješenje izvješćuje ministra.  
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15 dana 

od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ravnatelja će razriješiti 
ministar.” 
 

Članak 12. 
U članku 85. stavku 1. dodaje se novi  podstavak 12. koji glasi: 

“- glasuje o kandidatima za ravnatelja Škole, “. 
Dosadašnji podstavak 12. postaje 13. 

 
Članak 13. 

U članku 104. riječi „stručno povjerenstvo za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta“ zamjenjuju 
se riječima “Stručno povjerenstvo za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta za Osnovnu školu Vladimira 
Nazora Pazin.“    

 
Članak 14. 

U članku 104.a stavak 1. mijenja se i glasi:  
„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.“ 
 

Članak 15. 
Iza  članka 109.  dodaje se novi članak 109.a koji glasi: 

 
„Članak  109.a 

 Strani jezik kojeg učenik počinje učiti u prvom razredu osnovne škole je prvi strani jezik kojeg 
uči do kraja osnovnog obrazovanja. 

U slučaju dolaska učenika iz druge osnovne škole, a da se u Školi ne izvodi nastava tog stranog 
jezika, Škola je dužna omogućiti učeniku promjenu stranog jezika koji će mu biti prvi strani jezik ili mu 
omogućiti pohađanje tog stranog jezika u drugoj školi. 

Uvjete i način pohađanja prvog stranog jezika u drugoj školi utvrđuje Škola uz suglasnost ureda 
državne uprave.”  

 
Članak 16. 

U članku 115. stavku 2. brišu se riječi “polugodišta i”. 
 

Članak 17. 
U članku 175. stavku 3. riječi „svakog polugodišta najmanje dva puta“ mijenjaju se u  

riječi „svake školske godine najmanje tri puta.“ 
 

Članak 18. 
U članku 179. stavku 2. iza riječi „učenika“ stavlja se točka, a riječi „na kraju prvog polugodišta 

putem izvješća o postignutom uspjehu te razrednom svjedodžbom na kraju školske godine.“ brišu se. 
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
“Na kraju nastavne godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.” 
 

Članak 19. 
U članku 190.  podstavak 5. mijenja se i  glasi: 

 “- javnim glasovanjem bira 1 (jednog) člana u Školski odbor, “ 



            Iza podstavka 5. dodaje se novi podstavak 6. koji glasi: 
 “- glasuje o kandidatima za ravnatelja Škole,”. 

Dosadašnji podstavak  6.  postaje 7.  
 

Članak 20. 
Članak 194.  mijenja se i glasi: 
„Skup radnika čine svi radnici Škole. 
Skup radnika saziva sindikalni povjerenik uz prethodno savjetovanje s ravnateljem. 
Skup radnika obavezno se saziva u postupku izbora kandidata za ravnatelja Škole u roku od 8 

(osam) dana od dana održane sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati koji ispunjavaju 
uvjete iz natječaja za ravnatelja Škole. 

Skup radnika iz stavka 3. ovog članka saziva član Školskog odbora koji je izabran kao 
predstavnik radnika u Školski odbor, a u slučaju njegove spriječenosti predsjednik Školskog odbora. 

Na sjednicama Skupa radnika glasuje se javno, ako zakonom ili ovim Statutom nije propisano da 
se glasuje tajno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih.“  

  
Članak 21. 

Ovlašćuje se Školski odbor da utvrdi i objavi potpuni tekst Statuta Osnovne škole Vladimira 
Nazora Pazin. 

                                                         
Članak 22. 

 Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči 
Škole, osim članka 62. stavka 1. koji stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine. 
                                                                                                                  
                                                                                                                  
                                                                                                                   Predsjednik  

                                                                                                   Školskog odbora 

                                                                                                 Ivan Štefanić, prof. 
                                                                                              
 
Ove Izmjene i dopune Statuta objavljene su na oglasnoj ploči Škole ______________ 2012. 

godine, a stupile su  na snagu ______________ 2012. godine. 
 

KLASA: 003-05/12-01/02 
URBROJ: 2163/01-10-01-12-1 
Pazin,  ____________ 2012.       

                                                                                                    Ravnateljica 

                                                                          Zdenka Turkalj-Čohilj, dipl.ped.,v.r.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obrazloženje 
uz Izmjene i dopune Statuta 

Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin 
 
 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA STATUTA 
 

 Člankom 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99. i 
35/08.), članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(„Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12. i 86/12.) 
propisano je da Statut školske ustanove donosi školski, odnosno domski odbor uz prethodnu 
suglasnost osnivača.  
 
 

II. SADRŽAJ IZMJENA I DOPUNA STATUTA 
 
Izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin izmijenjeno je i/ili 

dopunjeno 22 članka Statuta. Iznijet ćemo obrazloženje izmjena i dopuna pojedinačno po 
članku, osim kod članaka koji su izmijenjeni iz istog razloga: 
 
Članak 1.:  Usklađen je s povećanim brojem posebnih razrednih odjela od školske godine 
2012/2013. 
Članak 2.: Nomotehnički se detaljnije uređuje članak. 
Članak 3. i 8.: Usklađivanje sa stavkom 9. članka 28. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona 
o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 86/12.). 
Članak 4.: Nomotehnički se drugačije uređuje članak. 
Članak 5.: Opisuje se rok u kojem se sazivaju sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i 
Skupa Radnika. 
Članak 6.: Usklađivanje sa stavkom 6. članka 28. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 86/12.). 
Članak 7.: Prema stavku 10. članka 28. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 86/12.) Statutom se uređuje 
način i postupak izbora i imenovanja ravnatelja. 
Članak 9.: Uređuje se mirovanje ugovora o radu na zahtjev osobe koja je imenovana 
ravnateljem Škole, te je definiran rok u kojem ta osoba ima pravo povratka na rad. 
Članak 10.: Usklađivanje sa člankom 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 86/12.). 
Članak 11.: Usklađivanje sa člankom 2. Zakona o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u 
osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 16/12.) te člankom 2. Uredbe o izmjenama 
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 5/12.) te 
člankom 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi („Narodne novine“ broj 86/12.) . 
Članak 12.: Usklađivanje sa stavkom 8. članka 28. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 86/12.). 
Članak 13.: Usklađivanje sa stavkom 1. članka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 86/12.). 
Članak 14.: Usklađivanje sa stavkom 4. članka 19. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 86/12.). 
Članak 15.: Usklađivanje sa člankom 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 86/12.). 
Članak 16. i 18.: Usklađivanje sa člankom 14. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 86/12.). 
Članak 17: Drugačije se regulira broj roditeljskih sastanaka u tijeku školske godine. 
Članak 19.: Usklađivanje sa stavcima 7. i 8. članka 28. Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 86/12.). 
 
 
 



Članak 20.: Usklađivanje sa stavkom 8. članka 28. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 86/12.), te definiranje 
roka u kojemu se saziva Skup radnika, način sazivanja te načinom glasovanja. 
Članak 21.: S obzirom na velik broj izmjena i dopuna Statuta predlaže se izrada potpunog 
teksta. 
Članak 22.: Definira se stupanje na snagu ovog akta. 
 
 

 
Upravni odjel za samoupravu, 
upravu i društvene djelatnosti 

 
 
 
 
 
 
 

                                                         


