Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj: 76/93.,
29/97. – ispr. 47/99. i 35/08.) i 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 – ispr.;
90/11;16/12 i 86/12) Školski odbor Osnovne škole Stjepana Radića Bibinje, uz
prethodnu suglasnost Županijske skupštine Zadarske županije, KLASA:602-02/08-01/98
URBROJ:2198/1-02-12-18 od 21.prosinca 2012.godine, na sjednici održanoj 3.siječnja
2013.godine, donio je :

STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
U Statutu Osnovne škole Stjepana Radića Bibinje Klasa: 012- 03/09-01-173,
Urbroj : 2198-1- 40- 09- 01,donesenog na sjednici Školskog odbora 12.siječnja
2009.godine,a uz prethodnu suglasnost Županijske skupštine Zadarske županije
ovom Statutarnom odlukom donose se slijedeće izmjene i dopune :
Članak 1.
Iza Članka 8. dodaje se Članak 8.a i glasi :
Članak 8.a. >.Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba koja je
pravomoćno osuđena na kaznu zatvora (neovisno o tome je li izrečena uvjetna
ili bezuvjetna kazna ) za neko od kaznenih djela počinjenih s namjerom protiv
života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike
Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne
slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine,
protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv
vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda, protiv službene dužnosti, osim
ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu. .<.
Članak 2.
U članku 16. stavak 3. briše se.
Iza članka 16. dodaju se članci : 16.a ; 16.b; 16.c ; 16.d; 16.e;16.f;16.g :16.h ; 16.i

> Članak 16.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 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 16.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 (zbor ) radnika.
Članak 16.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 (zbor)
radnika član Školskog odbora izabran od radničkog vijeća odnosno skupa (
zbora ) radnika .
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 1. ovog članka vode sjednicu ,
Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju
predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) 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 (zbor) 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 (zbora) radnika.
Zaključci tijela iz stavka 4. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora
koje ih je imenovalo u školski odbor.

Članak 16.d.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) 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 koji udovoljavaju uvjetima natječaja i koji su dostavili ponude u
roku.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a
broj glasačkih listića mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na
kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu
(zboru) 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 16.e
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s
važećih glasačkih listića i sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema
broju dobivenih glasova. a kandidat za ravnatelja škole je onaj kandidat koji
dobije natpolovičnu većinu glasova nazočnih na toj sjednici.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti broj
glasova, glasovanje se ponavlja između svih kandidata dok ne bude izabran
kandidat s najvećim brojem glasova.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja
ili skup (zbor) 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 16.c
stavci 4.i 6. ovog statuta.
Članak 16.f
Na temelju dostavljenih zaključaka iz članka 16.c stavci 4.i 6. te članka 16.e
stavak 4. ovog statuta Školski odbor javnim glasovanjem donosi odluku o
izboru kandidata za ravnatelja za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost
ministra.
Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih
kandidata ne bude izabran , natječaj će se ponoviti,ako posebnim zakonom
nije drukčije određeno.
Članak 16.g
Nakon dobivene suglasnosti ministra Školski odbor obvezan je u roku od
petnaest (15) dana od dana isteka roka za dobivanje suglasnosti donijeti

odluku o imenovanju kandidata za
ravnatelja za kojeg je zatražena
prethodna suglasnost.
Odluku o imenovanju ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem
Članak 16.h
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ima
sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili
stručnog suradnika, taj ugovor o radu mirovati će do prestanka mandata, a
najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na
kojima je prethodno radila u roku od trideset (30) dana od dana prestanka
obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj prestaje radni odnos.
Članak 16.i
Školski odbor dužan je u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje
prijava obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru i imenovanju
ravnatelja i dati mu pouku o njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i
da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati sudsku
zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o
imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat
ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu
Škole
Odlukom o imenovanju ravnatelja Školski odbor utvrđuje vrijeme stupanja
ravnatelja na rad te druga pitanja u svezi s njegovim pravima i obvezama.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu
na određeno puno radno vrijeme na rok od pet (5) godina.

Članak 3.
U članku 13. stavak 2. podstavak 6. mjenja se i glasi :
> podstavak 6
samostalno odlučuje o zasnivanju radnog odnosa kada je zbog obavljanja
poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 15 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 4.
U Članku 21.stavak 2. iza podstavka 2. dodaje se podstavak 2.a i glasi :
> podstavak 2.a :
glasuje o kandidatima za ravnatelja Škole <
Članak 5.
U članku 26. , stavak 1 dodaje se podstavak 8 i glasi :
> podstavak 8. :
glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole < .

Članak 6.
Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene
Članak 7.
Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta škole stupa na snagu
osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči škole.

Predsjednik Školskog odbora
____________________
Natalija Kero
Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta objavljena je na oglasnoj
ploči škole dana 3.1.2013 .godine, a stupa na snagu 11.1.2013godine.
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Mirka Sikirić

