
 

 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.) Školski 

odbor Strojarske tehničke škole Frana Bošnjakovića, na sjednici održanoj 13.11.2012. uz 

prethodnu suglasnost Gradske skupštine Grada Zagreba  KLASA: 602-03/12-02/58; 

URBROJ: 251-0106-12-6 od 25. 10.2012. donio je 

 

 

ODLUKU 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA  

STROJARSKE TEHNIČKE ŠKOLE FRANA BOŠNJAKOVIĆA 

 

               

     

Članak 1. 

U Statutu Strojarske tehničke škole Frana Bošnjakovića  (KLASA: 012-03/08-01/02; 

URBROJ: 251-284-08-1 od 10. 12. 2008. godine, KLASA: 012-03/09-01/02; URBROJ: 251-

284-09-1 od 4.3.2010. godine, KLASA: 012-03/09-01/01; URBROJ: 251-284-10-1 od 

22.12.2010. i KLASA: 012-03/11-01/01; URBROJ: 251-284-11-2 od 30.11.2011. godine) u 

članku 24. stavku 2.točki 5. iza alineje 3. dodaju se nove alineje 4. i 5. koja glase: 

  „- o dugoročnom zaduživanju i davanju jamstva za kreditno zaduživanju 

  - o izdavanju mjenica i drugih sredstava osiguranja plaćanja vrijednost kojih prelazi 

70.000.00 kuna bez PDV-a“. 

U stavku 2. točki 6. iza alineje 4. dodaje se nova alineja 5. koja glasi: 

  „- o izdavanju mjenica i drugih sredstava osiguranja plaćanja vrijednost kojih ne prelazi    

70.000,00 kuna bez PDV-a“. 

U stavku 2. točki 6. dosadašnje alineje 5. i 6. postaju alineje 6. i 7.                                                      

 

Članak 2. 
        

U članku 49. stavku 1. alineja 2. briše se. 

 

Članak 3. 
U članku 53. alineja 8. mijenja se i glasi: 

„- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa uz prethodnu suglasnost Školskog 

odbora, a samostalno u slučaju  kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu 

potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 15 dana“ 

 

                                                           Članak 4. 

U članku 55.a  iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 

         „ Školski odbor je obvezan nakon dobivene suglasnosti za imenovanje ravnatelja u 

roku od petnaest dana od dana isteka roka iz stavka 3. ovoga članka  donijeti odluku o 

imenovanju kandidata za ravnatelja za kojeg je zatražio prethodnu suglasnost.“   

 

Članak 5. 

Članak 59. mijenja se i glasi: 

„Predsjednik Školskog odbora utvrđuje abecednim redom izbornu listu kandidata za 

izbor ravnatelja koji udovoljavaju uvjetima natječaja i koji su dostavili ponude u roku. 

Predsjednik Školskog odbora dužan je utvrđenu listu kandidata za izbor ravnatelja iz 

stavka 1. ovog članka s preslikama ponuda kandidata dostaviti Nastavničkom vijeću, Vijeću 

roditelja i zboru radnika radi donošenja stajališta o kandidatima. 

Stajališta Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i zbora radnika donose se na sjednici 

Nastavničkog vijeća i Vijeća roditelja te zbora radnika tajnim glasovanjem o čemu se pisani 

zaključak dostavlja Školskom odboru. 



Sjednicu Nastavničkog vijeća i sjednicu zbora radnika saziva ravnatelj, a sjednicu 

Vijeća roditelja saziva predsjednik Vijeća roditelja. 

Sjednica Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te zbora radnika saziva se u roku od 3 

dana od dana dostave utvrđene liste kandidata za izbor ravnatelja s preslikama ponuda 

kandidata. 

Ravnatelj, odnosno predsjednik Vijeća roditelja dužni su upoznati članove 

Nastavničkog vijeća i zbora radnika, odnosno članove Nastavničkog vijeća s ponudama 

kandidata za ravnatelja.“ 

 

                                                                  Članak 6. 

Iza članka 59. dodaje se novi članak 59.a koji glasi: 

 

„Članak 59.a   

Na sjednici Nastavničkog vijeća i zbora radnika te na sjednici Vijeća roditelja imenuje 

se povjerenstvo za donošenje stajališta u postupku izbora i imenovanja ravnatelja (u daljnjem 

tekstu: Povjerenstvo). 

Povjerenstvo  ima tri člana. 

Povjerenstvo priprema glasačke listiće na kojima se kandidati za ravnatelja  navode 

abecednim redom, a broj glasačkih listića mora biti jednak broju članova Nastavničkog vijeća, 

Vijeća roditelja i zbora radnika nazočnih na sjednici. 

Glasački listić sadrži: 

1. naznaku da se glasovanje provodi radi donošenja stajališta o kandidatima za izbor 

ravnatelja 

2. popis kandidata za ravnatelja abecednim redom. 

Ispred prezimena svakog kandidata za ravnatelja upisuje se redni broj, a glasački listić 

ovjerava se pečatom škole. 

Svaki član Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i zbora radnika treba izraziti stajalište 

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

Svaki drugačiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem. 

Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina nazočnih 

članova Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja, odnosno zbora radnika. 

Nakon obavljenog glasovanja Povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih 

listića, sastavlja listu kandidata prema broju dobivenih glasova i objavljuje na sjednici 

rezultate glasovanja. 

Povjerenstvo o rezultatima glasovanja odmah dostavlja pisani zaključak Školskom 

odboru.“  

 

Članak 7. 

Članak 60. mijenja se i glasi: 

 „Školski odbor odlučuje o izboru ravnatelja javnim glasovanjem.  

Javno glasovanje provodi se tako da se članovi Školskog odbora dizanjem ruke izjasne 

o kandidatu za kojeg glasuju. 

Za ravnatelja škole izabran je kandidat koji je dobio većinu ukupnog broja glasova  

članova Školskog odbora. 

Rezultate glasovanja utvrđuje predsjednik Školskog odbora. 

 

 

Članak 8. 

Članak 61. mijenja se i glasi: 

„Odluku o imenovanju ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem u roku 

utvrđenom člankom 55.a  stavkom 4. ovog Statuta. 

Javno glasovanje provodi se tako da se članovi Školskog odbora dizanjem ruke izjasne 

o kandidatu za ravnatelja za kojeg je dobivena prethodna suglasnost. 

Za ravnatelja je imenovan kandidat za kojeg je dobivena prethodna suglasnost ako  je 

dobio većinu ukupnog broja glasova članova Školskog odbora. 



Rezultate glasovanja utvrđuje predsjednik Školskog odbora. 

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 Školski odbor sklapa ugovor o radu na rok od pet godina u 

punom radnom vremenu.“ 

 

Članak 9. 
Iza članka 61. dodaje se novi članak 61.a koji glasi: 

 

„ Članak 61.a 

U postupku izbora i imenovanja ravnatelja članovi Školskog odbora iz redova 

Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te radničkog vijeća na sjednici su obvezni zastupati i 

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

                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Članak 10. 

U članku 65. stavku 5. riječi:“povjerenstvo ministarstva“ zamjenjuju se 

riječju:“ministra“. 

U stavku 6. riječi:“povjerenstvo ministarstva“ zamjenjuje se riječju:“ministar“. 

 

 

Članak 11. 

   Članak 71. mijenja se i glasi: 

„Nastavničko vijeće čine nastavnici; stručni suradnici i ravnatelj Škole.  

Nastavničko vijeće: 

- obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i 

interesima učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole 

- predlaže školski kurikulum po pribavljenom mišljenju Vijeća roditelja 

- na prijedlog ravnatelja ustrojava razredne odjele i obrazovne skupine 

- predlaže imenovanje razrednika 

- predlaže stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika 

- sudjeluje u dogovoru s ravnateljem u osnivanju stručnih aktiva i imenovanju njihovih 

voditelja 

- odlučuje o zahtjevu učenika za preispitivanje zaključne ocjene 

- imenuje povjerenstva za polaganje ispita 

- imenuje i razrješuje dva člana Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih 

suradnika 

- izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno 

- na prijedlog nadležnog liječnika škole – specijaliste školske medicine donosi odluku 

o oslobađanju od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to 

sudjelovanje štetilo zdravlju učenika 

- daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i 

djelatnosti te uvjetima za odvijanje odgojno- obrazovnog rada    

- donosi  stajalište u postupku izbora i imenovanja ravnatelja 

- obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima.“ 

 

 

Članak 12. 

U članku 78. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

„Nastavničko vijeće donosi stajalište u postupku izbora i imenovanja ravnatelja tajnim 

glasovanjem.“ 

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. 

 

 

 



Članak 13. 

U članku 96. stavku 2. brišu se riječi :“ polugodišta i“,dodaje se stavak 3. koji 

glasi:“Na završetku svakog razreda učeniku se izdaje razredna svjedodžba.“ 

 

 

Članak 14. 

Članak 97. briše se. 

 

Članak 15. 

U članku 154.  iza alineje 8. dodaje se nova alineja 9. koja glasi: 

„- donosi  stajalište u postupku izbora i imenovanja ravnatelja.“ 

 

 

Članak 16. 

U članku 157. stavku 2. iza riječi :“članova“ umjesto točke stavlja se zarez i dodaju 

riječi: „osim u slučaju donošenja stajališta u postupku izbora i imenovanja ravnatelja kada 

odlučuje tajnim glasovanjem .“ 

 

Članak 17. 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Strojarske tehničke škole Frana Bošnjakovića 

stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole. 

 

 

 

 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  Statuta Strojarske tehničke škole Frana 

Bošnjakovića utvrđen je na sjednici Školskog odbora održanoj 27. rujna 2012. 

 

KLASA: 012-03/12-01/01 

URBROJ: 251-284-12-1 

Zagreb, 27.09.2012.  

 

       PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA 

 

                            Marijan Bastalić 

          

 

 

Utvrđuje se da je Gradska skupština Grada Zagreba na ovu Odluku o izmjenama i 

dopunama Statuta dala prethodnu suglasnost Zaključkom KLASA: 602-03/12-02/58; 

URBROJ: 251-0106-12-6 od 25. 10.2012. 

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta donijeta je 13.11.2012., objavljena na 

oglasnoj ploči 14.11.2012., a stupila na snagu 22.11.2012.      

  

 

KLASA: 012-03/12-01/01 

URBROJ: 251-284-12-2 

Zagreb, 22.11.2012.  

 

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA     RAVNATELJ 

 

Marijan Bastalić         Jerko Pandžić 

 


