
                         
            
             REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
                     Ž  U  P  A  N  
 
KLASA:  602-02/14-01/0106 
URBROJ:  2181/1-08/05-14-0002 
Split,  08. travnja 2014.  
 
 
        PREDSJEDNIKU 
        ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
        gosp. Petroslavu Sapunaru 
         - o v d j e - 
 
                                                                                     
PREDMET: Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i 
                      dopune Statuta Osnovne škole Ante Starčevića, Dicmo 
 

Na temelju članka 60. Poslovnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije 
(„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“,  broj 13/09 i 2/13), u privitku Vam  
dostavljamo Prijedlog zaključka naveden u predmetu, radi rasprave na sjednici Županijske 
skupštine.  

 
PRAVNI TEMELJ: Članak 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(„Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11,16/12,  86/12 i 94/13), te članak 20. 
Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj  
11/09, 7/10, 10/10 i 2/13) 
 
NOSITELJ IZRADE:  Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport 
 
PREDLAGATELJ: Župan 
 
DONOSITELJ:  Županijska skupština 
 
IZVJESTITELJ: Zdravko Omrčen, prof. pročelnik Upravnog  odjela za prosvjetu, kulturu i šport 
    
    

Ž U P A N  
 
 
            Zlatko Ževrnja, dipl. oec. 
 



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, 90/11,16/12, 86/12 i 94/13) i članka 20. 
Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 
11/09, 7/10, 10/10 i 2/13), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na  ___. sjednici, 
održanoj _____________ 2014., godine donijela je 
 
 

 
ZAKLJUČAK 

o davanju prethodne suglasnosti na  Prijedlog  Izmjena i dopuna  
Statuta Osnovne škole Ante Starčevića, Dicmo 

 
I.  
 

     Daje se  prethodna suglasnost na  Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole 
Ante Starčevića, Dicmo,  utvrđen na sjednici Školskog odbora od 26. veljače 2014. 
 
 
 

II. 
 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije“. 
 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Split,          PREDSJEDNIK 

  ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 

 
 

                Petroslav Sapunar, prof.   
Dostaviti: 
1. Osnovna škola Ante Starčevića, Dicmo 
2. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport, ovdje 
3. Službeni glasnik, ovdje 
4. Pismohrana, ovdje         

 



 
O B R A Z L O Ž E N J E 

 
Osnovna škola Ante Starčevića, Dicmo, zatražila je od svog osnivača prethodnu  

suglasnost na Izmjene i dopune Statuta škole kojim uređuje način glasovanja Učiteljskog vijeća, 
Vijeća roditelja i skupa radnika u postupku izbora  ravnatelja. 
Pregledom dostavljenog teksta Izmjena i dopuna Statuta utvrđeno je da je isti sukladan  odredbi 
članka 127. stavku 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kojim je 
određeno da se način i postupak izbora i imenovanja ravnatelja uređuje statutom školske 
ustanove. Stoga se,  pozivom na odredbu članka 98. navedenog Zakona,  predlaže da Županija, 
kao  osnivač Osnovne škole Ante Starčevića, Dicmo, donese zaključak o davanju  prethodne 
suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta koje je utvrdio Školski odbor na sjednici održanoj 26. 
veljače 2014. 
 



Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 
87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11, 16/12, 86/12 i 94/13 ),  i članka 60 Statuta Škole, Školski 
odbor OŠ Ante Starčevića Dicmo na prijedlog v. d. ravnatelja Škole,  Županijske skupštine Splitsko 
– dalmatinske županije, Klasa: __________ Urbroj: __________ od  _____2014. godine donio je  
                                                                      

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA STATUTA 
OSNOVNE ŠKOLE ANTE STARČEVIĆA DICMO 

            
Članak 1. 

 
U Statutu Osnovne škole Ante Starčevića Dicmo Klasa: 012-03/12-01/01; Urbroj: 2175/02-08-12-
01 od 21. svibnja 2012.  i i Izmjena i dopuna Statuta OŠ Ante Starčevića Dicmo Klasa: 021-
04/13-02/05,Urbroj: 2181/1-01-13-1 od 28. veljače 2013. godine članak 72 a mijenja se i glasi:  
„Članak 72.a 
Postupak izbora ravnatelja provodi izborno povjerenstvo od 3 člana (predsjednik i 2 člana).   
Izborno povjerenstvo bira tijelo ( Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i Skup radnika) koje provodi 
izbor kandidata za ravnatelja.  
Član izbornog povjerenstva ne može biti kandidat za ravnatelja. 
Izborno povjerenstvo sastavlja izbornu listu i prema izbornoj listi izrađuju se glasački listići čiji 
broj mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja, 
Skupu radnika na kojoj se provodi  tajno glasovanje o izboru kandidata za imenovanje ravnatelja.                     
Glasački listić sadrži: 1) naznaku da se izbor odnosi na ravnatelja škole i 

                        2) abecednim redom popis kandidata za ravnatelja 
Član Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupa radnika treba glasovati tako da na glasačkom 
listiću zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata za kojeg glasuje. 
Ukoliko se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, na glasačkom listiću članovi Učiteljskog 
vijeća, vijeća roditelja i skupa ranika tajnim glasovanjem obavljaju izbor/ neizbor kandidata. 
Važeći je glasački listić na kojem je zaokružen samo jedan kandidat. 
Nakon završetka glasovanja predsjednik izbornog povjerenstva uz nazočnost članova izbornog 
povjerenstva prebrojava glasove i sastavlja listu kandidata prema broju dobivenih glasova. 
Kandidat za ravnatelja škole je onaj koji je dobio najveći broj glasova svih nazočnih članova 
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika.  
O izborima se vodi zapisnik. 
Zapisnik vodi član izbornog povjerenstva. 
Nakon završenog glasovanja Učiteljsko vijeće, vijeće roditelja te skup radnika donose pisani 
zaključak koji se dostavlja školskom odboru u roku od dva dana od održane sjednice odnosno 
skupa radnika.“ 

Članak 2.  
 

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči 
Škole.  
 
 
KLASA:012-03/14-01/01  
URBROJ:2175/02-08-14-01 
Dicmo,_____________  

Predsjednica Školskog odbora:  
 
 
 
 



Kl:003-06/14-01/02 
Ur.br.:2175/02-08-14-01 
 
Dicmo, 26. veljače, 2014. god. 
 
 
 
 
                                         Zapisnik  sa  21.  sjednice   ŠKOLSKOG  ODBORA 
 
 
    Sjednica je održana u prostorijama škole s početkom u 15,30 sati. 
Prisutni članovi : Marija Grčić, Mira Bilan, Ivana Ćapeta, Zdravko Grčić, Sanja Gabrilo i 
Snježana Bilandžić. 
Pozvani član : v.d. ravnatelja Dajana Maretić. 
 
Predsjednica ŠO Marija  Grčić pozdravlja prisutne, otvara sjednicu, utvrđuje kvorum, čita 
skraćeni zapisnik prethodne Sjednice ŠO i  predlaže dnevni red: 
 
1. Odlučivanje po natječaju za zasnivanje radnog odnosa za matematiku za 22 sata ukupnog 
tjednog zaduženja na neodređeno vrijeme 
 
2. Pritužbe  učenica na ponašanje učitelja iz fizike Gorana Jolića  
 
3.Raspisivanje natječaja za pripravnike - stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 
iz predmeta : razredna nastava, TZK-a i  vjeronauk 
 
4.Izvještavanje članova ŠO u svezi radnog vremena i mjesta učiteljice iz talijanskog jezika 
Jagode Banjac 
 
5. Prijedlog izmjene Satuta OŠ Ante Starčevića Dicmo 
 
6. Namjera ostavke Ane Matijević kao člana u ŠO iz reda učitelja 
 
7. Izvještavanje o novom rasporedu rada spremačica ( razlozi novog rasporeda čišćenja) 
 
8. Skori odlazak na porodiljni dopust učiteljice iz geografije Kristine Varenine 
 
9. Pitanja-razno 
 
Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
Ad1.) Na natječaj koji je objavljen (13. 2.2014. god.) na HZZ i stranicama škole  za radno mjesto 
učitelja/ice matematike ( 22 sata  ukupnog tjednog zaduženja)  pristiglo je 12 zamolbi. Članove 
ŠO v.d. ravnateljica je upoznala sa pristiglim zamolbama. Svaka zamolba se razmatrala 
pojedinačno. V.d. ravnatelja je pozvala i obavila razgovor sa  svim kandidatima  koji ispunjavaju 
uvjete iz natječaja. Nakon razmatranja zamolbi jednoglasno na  prijedlog predsjednice ŠO 
odabrana je učiteljica Marica Brzica.  
 
Ad2.) Pritužbe učenica na ponašanje učitelja iz fizike Gorana Jolića 



V.d. ravnatelja upoznala je članove ŠO o pritužbama učenica  na ponašanje učitelja iz fizike. Na 
ovaj problem upoznala je v.d. i razrednica 8.a razreda Kristina Bralić posebno nakon održanog 
roditeljskog sastanka 6.2. 2014.g. ( u prilogu ) i odbijanja razgovora učitelja s pedagoginjom 
(Izviješće u privitku).Učenice su se pisanim putem obratile Ravnateljici glede ovog probleme. 
Pisani podnesak je pročitan. Nakon iščitavanja v.d. je iznijela plan mjera i sve što je poduzeto 
glede rješavanja ovog problema. Razgovor s učiteljem je obavljen. Učitelju su dati točni naputci 
što ubuduće raditi tijekom nastave ( na nastavu doći sa dobro razrađenim pripremama, uraditi 
zadatke za sve tipove učenika –glede ocjena, više se bazirati na rješavanju zadataka i to na ploči, 
ne sjedati kod učenica, tijekom šetnje u učionici ne doticati učenike,više učenike motivirati za rad 
–ocjenama tijekom nastave kod rješavanja zadataka, organizirati kvizove znanja i sl) , kako se 
ponašati (s učenicima bit na distanci, ne ubacivati pošalice koje im smetaju a vezane su za 
simpatije…) i kakav odnos u razredu treba imati (sa svim učenicima pokušati imati isti odnos 
–nema miljenika…).  
Nakon obavljenog razgovora  u više navrata iza toga učitelj bi me upitao da li ima sada 
primjedbi.  
Mira Bilan je dala prijedlog da se nakon nekog vremena ponovno sazove roditeljski sastanak i da  
roditelji kažu  imaju li sada učenici  problema tijekom nastave fizike i sl. 
 
Ad3.)Članovi ŠO su upoznati kako će se  raspisati  natječaj za osposobljavanje pripravnika uz rad 
bez zasnivanja radnog odnosa  iz predmeta : RN. TZK-a i vjeronauka. Mentori bi bili : RN-
Marija Grčić, TZK-a-Boris Gunjača i Vj-Anđela Barać. 
 
Ad4.) V.d. upoznala jer članove ŠO o povratku djelatnice Jagode Banjac (talijanski jezik) na 
radno mjesto nakon iskorištenog porodnog dopusta i drugih dopusta…. Učiteljica bi trebala 
početi s radom 28.2. ali je tražila još korištenje plaćenog  godišnjeg odmora ( koje joj nije 
dopušteno iz MZOS-a ).  
 
Ad5.)Iznesen je prijedlog izmjene Statuta čl.72 a koji se odnosi n a glasovanje za izbor 
ravnatelja ( dodaje se samo tri riječi – za ravnatelja je izabrana osoba koja je dobila 
najveći broj glasova nazočnih učitelja). 
Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 
Ad6.) Ana Matijević (član ŠO iz reda učitelja)  je obavijestila predsjednicu ŠO o namjeri 
istupanja iz ŠO. Ona je predsjednici predala  "namjeru" ostavke. Međutim kako bi ostavka bila 
pravovaljana ona treba biti dostavljena tijelu koje je i izabralo a to je Učiteljsko vijeće. 
Isto će biti realizirano na sljedećoj sjednici Učiteljskog vijeća. 
 
Ad7.)V.d je iznijela tijek događanja vezanih za rad spremačica. Uglavnom prepiranja za čišćenje 
su bila vezana za prostor atrija i ulaznih skalina koja bi trebala biti zajednička a ne samo jedne 
spremačice. Jedino rješenje je bilo: približno  točna raspodjela površine škole, prostor atrija i 
skalina da čiste sve zajedno. S obzirom da su dvije sp. ujutro a jedna popodne i nemaju što raditi 
a da se  rasterete čišćenja svaka od njih radi jutarnju, međusmjenu i popodne (raspored u 
privitku). 
 
Ad8.) Učiteljica Kristina Varenina (geog.) ide na porodiljni dopust 3.3. 2014. Za traženje 
zamjene obavijestiti će se Ured te ćemo postupati prema njegovim naputcima kao i do sada. 
 
Ad9.)Razno : v.d. je upoznala nazočne o provedenom uvidu Prosvjetne nadzornice Ivane Katavić 
(fi/TK) u rad učitelja iz TK Borisa Stjepovića (13.1.2014.g.). Postupak stručno-pedagoškog 
nadzora proveden je na osnovi anonimnog  podnositelja. Razgovor s učiteljem o nastavi, 
satu…obavljen je bio jedino uz nazočnost Prosvjetne nadzornice a do danas učitelj  se nije  



obratio v.d.  niti upitao razlog dolaska na uvid. Općenito razgovor je tekao u zategnutoj 
atmosferi. Nastup učitelja nije bio za pohvalu. 
Nalaz o provedenom pedagoškom nadzoru nadam se kako ću pročitati na sljedećem ŠO. 
 
ŠO završio u 17 i 30. 
 
Predsjednica ŠO :                                                                               Zapisničar : 
 
____________________                                                                    ___________________ 
Marija  Grčić                                                                                       Ivana  Ćapeta 
 


