
                           
         REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
                      Ž U P A N 
 
Klasa: 602-02/10-01/01 
URBROJ: 2181/1-08-11-45 
Split, 16. svibnja  2011. 
   
 
 
             
                                                              PREDSJEDNIKU    
        ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
                                                              gosp. Petroslavu Sapunaru 
                                                                                   - o v d j e - 
 
PREDMET:  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na  
                       Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vjekoslava 
                       Paraća, Solin 
 

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

 
PRAVNI OSNOV: Članak 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 
školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10 i 105/10), i  članak 20. Statuta 
Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“  
broj 11/09, 7/10, 10/10) 
 
 
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 
    
    

ŽUPAN 
 
 
            Ante Sanader, dipl.ing. 



 
Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10 i 105/10) i članka 20. Statuta 
Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“  
broj 11/09, 7/10 i 10/10), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na __. 
sjednici održanoj _____ 2011. godine, donijela je 
 
 

 
ZAKLJUČAK 

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna  
Statuta Osnovne škole Vjekoslava Paraća, Solin 

 
 

I.  
 

  Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne 
škole Vjekoslava Paraća, Solin utvrđen na sjednici Školskog odbora od 30. rujna 
2010. 
 
 
 

II. 
 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske 
županije“. 

 
KLASA: 
URBROJ:  
Split,  
 
         PREDSJEDNIK 

  ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 

 
                   Petroslav Sapunar, prof.           
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O B R A Z L O Ž E N J E 

 
Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
utvrđena  je obaveza svim odgojno-obrazovnim ustanovama usklađivanje općih akata 
s novim odredbama  Zakona. 
 
S tim u vezi osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije su  u svojim statutima 
izvršile odgovarajuće izmjene i dopune svojih statuta i od Županije kao svog 
osnivača, sukladno uvodno navedenim odredbama Zakona, zatražile prethodnu 
suglasnost. 
U statutima su izmijenjene odredbe u odnosu na  radno-pravni statusu imenovanih 
ravnatelja, izricanje  pedagoških mjera, pružanje pomoći djeci koja nedovoljno 
poznaju hrvatski jezik. 
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta kojima su izvršene izmjene i dopune usvojene su 
na sjednicama  školskih odbora.   
 
Pregledom utvrđenih tekstova izmjena i dopuna statuta utvrđeno je da su iste 
sukladne  odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, pa je  pozivom na odredbu članka 98. 
Zakona,  Županija kao  osnivač škola, trebala odlučiti o davanju  prethodne 
suglasnosti na iste. 
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Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(„NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.) i članka 66. Statuta Osnovne škole 
Vjekoslava Paraća, Solin, a uz prethodnu suglasnost Splitsko-dalmatinske županije 
zaključak Klasa: ________Urbroj: _________  od _____Školski odbor Osnovne škole 
Vjekoslava Paraća na 6. sjednici održanoj  dana _______   , donosi 
 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA STATUTA 
OSNOVNE ŠKOLE VJEKOSLAVA PARAĆA 

 
Članak 1. 

U Statutu Osnovne Škole Vjekoslava Paraća donesenom 8.12.2008. godine, iza članka 
78. dodaje se novi članak 78.a koji glasi: 
 

»Članak 78.a 
 

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 mirovat 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 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih 
poslova, u suprotnom joj prestaje radni odnos. 
 

Članak 2. 
Iza članka 81. dodaje se novi članak 81.a koji glasi: 
 

»Članak 81.a 
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje: 

1. smrću 
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme 
3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i 

najmanje 15 godina mirovinskog staža 
4. sporazumom 
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu 

zbog opće nesposobnosti za rad 
6. otkazom sukladno zakonskim odredbama 
 

Članak 3. 
 

Iza članka 82. dodaje se novi članak 82.a koji glasi: 
 

»Članak 82.a 
 

Kada se ravnatelj razrješuje iz razloga navedenih u članku 82. stavak 1. točka 1. ovog 
statuta s ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u 
pisanom obliku. 
   

Članak 4. 
Iza članka 84. dodaje se novi članak 84.a koji glasi: 
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»Članak 84.a 
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 82. 
stavak 1. točke 3. i 4. ovog Statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu. 
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok 
iznosi mjesec dana. 
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je 
podnio tužbu protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama. 
Tužba iz stavka 3. ovog članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema 
sjedištu škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu. 
 

Članak 5. 
U članku 109. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
»Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno 
poznaju hrvatski jezik.«. 
 

Članak 6. 
U članku 141. riječi: »uvjetima, postupku i na način koji propisuje ministar« 
zamjenjuju se riječima: »Pravilniku o pedagoškoj mjeri odgojno obrazovnog tretmana 
produženog stručnog postupka.«. 
 

Članak 7. 
U članku 142.u  stavku 2. riječ: »ravnatelj« zamjenjuje se riječima: »Učiteljsko 
vijeće.«. 
 

Članak 8. 
Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave na 
oglasnoj ploči Škole. 
 
Klasa:  
Urbroj:  
Solin,  . 
        

Predsjednik školskog odbora: 
                  Mate Dorvak prof. 
  
 
Ova Statutarna odluka  objavljena je na oglasnoj ploči škole dana  _______ i stupa na 
snagu   __________ godine. 
                    
 
 

                                   Ravnatelj: 
                                                                                         Đuro Baloević prof. 
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OSNOVNA ŠKOLA VJEKOSLAVA  PARAĆA 
                          S  O  L  I  N 
 
 
Klasa: 003-06/10-01/05  
Urbroj: 2180-08-10-2 
Solin,  04.  10.  2010. 
 
 

Z A P I S N I K 
 

sa 6. sjednice Školskog odbora održane dana 30. 09. 2010. godine s početkom u 13,15 
sati. 
Predsjednik Školskog odbora Mate Dorvak je konstatirao da sjednici prisustvuju 
slijedeći članovi Školskog odbora: Ines Popović, Željko Jurin, Mate Dorvak, Dijana 
Livaja i Ivan Milković. 
Na sjednici nisu prisutni Ivana Petrović, Josipa Bilić, Ante Pereža i Gordana Čović. 
Bez prava odlučivanja sjednici prisustvuju: ravnatelj škole Đuro Baloević, tajnica  
škole Sanja Grubišić. 
Predsjednik Školskog odbora (dalje: ŠO) gosp. Mate Dorvak je pozdravio sve prisutne 
te konstatirao da je sjednici nazočan potreban broj članova ŠO za pravovaljano 
odlučivanje. Nakon što je uputio pozdrav prisutnim članovima ŠO predsjednik ŠO je 
članovima ŠO kazao da je Županijska skupština  Splitsko-dalmatinske županije na 14. 
sjednici održanoj 30. srpnja 2010. donijela rješenje o razrješenju i imenovanju 
članova Školskog odbora Osnovne Škole Vjekoslava Paraća. Rješenjem se Ante 
Parčina i Renata Tešija razrješuju dužnosti članova ŠO te se Josipa Bilić, 
Domovinskog rata 60, Split i Dijana Livaja, Marusinac 31, Solin, imenuju za nove 
članove Školskog odbora kao predstavnici osnivača. Nakon upoznavanja s novim 
članovima ŠO gospodin Dorvak je predložio sljedeći 
 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Verifikacija zapisnika s prošle sjednice Školskog odbora 
2. Izvješće ravnatelja o radu Škole za šk. god. 2009./2010. 
3. Donošenje polugodišnjeg obračuna za 2010. godinu 
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta OŠ Vjekoslava Paraća 
5. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole za šk. god. 2010./2011. 
6. Donošenje Školskog kurikuluma za šk. god. 2010./2011. 
7. Donošenje prethodne suglasnosti o prestanku radnog odnosa 
8. Donošenje prethodne suglasnosti o zasnivanju radnog odnosa 

 
Dnevni red je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen. 

 
Ad. 1) 
 
Prvu točku dnevnog reda otvorio je predsjednik ŠO gosp. Mate Dorvak-Verifikacija 
zapisnika s prošle sjednice ŠO, te je pročitao Odluke koje su donesene na 5. sjednici 
održane dana 28. lipnja 2010. god. 
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Članovi Školskog odbora su suglasni sa Zapisnikom s prošle sjednice ŠO te je 
donesena slijedeća jednoglasna Odluka: 
 
„Usvaja se zapisnik s 5. sjednice Školskog odbora u šk. god. 2009./2010. održane 
dana 28. lipnja 2010. god..“ 
 
Ad. 2) 
 
Za drugu točku dnevnog reda riječ je preuzeo ravnatelj škole, gosp. Đuro Baloević. 
Ravnatelj škole podnio je izvješće o radu škole u školskoj godini 2009./10. s 
posebnim osvrtom na: uvjete rada, odgojno obrazovne djelatnike, učenike, s posebnim 
osvrtom na dostignuća učenika  na natjecanjima, ostvarenje programa  i plana rada 
škole, stručna usavršavanja, broj planiranih i ostvarenih sati, rad stručno razvojne 
službe, kulturnu i javnu djelatnost te ukupnost odgojno obrazovnog procesa rada. 
(izvješće ravnatelja  u privitku zapisnika)  
 
Tokom diskusije članovi Školskog odbora su istakli i podržali izvješće ravnatelja 
ocijenivši da su rezultati rada prošle školske godine bili veoma dobri  s težnjom da 
se takvi rezultati ostvare i ove školske godine.  

 
 
Ad. 3) 
 
Ravnatelj škole iznio je podatke o financijskom poslovanju škole za  razdoblje 
01.01.2010.  do 30. 06. 2010. godine. Bilješke uz financijsko izvješće za odnosno 
razdoblje su dobili svi članovi Školskog odbora iz koje su vidljivi prihodi i rashodi, 
primici i izdaci. 
UKUPANI PRIHODI AOP 492   u svoti od    3.676.351  Kn 
UKUPNI RASHODI AOP 493 u svoti od     3.670.453  Kn 
Višak prihoda nad rashodima AOP 494 u svoti od   5.894 Kn 
Neraspoređeni višak prihoda biti će raspoređen u tekućem razdoblju. 
Izvješće i bilješke uz financijsko izvješće za  šestomjesečni period nalazi se u privitku 
ovog zapisnika.  
Članovi Školskog odbora su suglasni sa Zapisnikom s prošle sjednice ŠO te je 
donesena slijedeća jednoglasna Odluka: 
 
Predsjednik Školskog odbora dao je izviješće na raspravu, uz primjedbu člana ŠO da 
se u idućem izvješću navedu dobavljači prema kojima postoje obveze, te je nakon 
glasovanja donesena slijedeća jednoglasna Odluka: 
 
„Članovi Školskog odbora prihvaćaju predloženo izviješće ravnatelja o donošenju 
polugodišnjeg obračuna za 2010. godinu.“ 
 
Ad. 4) 
 
Stupanjem na snagu Izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.) školske ustanove su dužne 
uskladiti odredbe Statuta škole s odredbama ovog zakona. Iz tog razloga potrebno je 
donijeti izmjene i dopune Statuta osnovne škole Vjekoslava Paraća. Nakon što 
Školski odbor usvoji prijedlog Izmjena i dopuna Statuta isti je potrebno dostaviti 
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Županiji skupštini kao osnivaču škole. Županijska skupština na svojoj sjednici 
odlučuje o davanju prethodne suglasnosti na statut te nakon što da svoju suglasnost  
Školski odbor usvaja Izmjene i dopune Statuta škole. Tajnica škole članovima 
Školskog odbora izložila je prijedlog Izmjena i dopuna Statuta posebno se osvrnuvši 
na svaku točku izmjene.  
Članovi Školskog odbora su suglasni sa prijedlogom Izmjena i dopuna Statuta te je 
donesena slijedeća jednoglasna Odluka: 
 
„Usvaja se prijedlog Izmjena i dopuna Statuta osnovne škole Vjekoslava Paraća te 
se za isti traži suglasnost Županijske skupštine.“ 
 
Ad. 5) 
 
Ravnatelj škole je na prijedlog Učiteljskog vijeća i mišljenja Vijeća roditelja iznio 
Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2010./11. te istaknuo što je u istom 
utvrđeno i to: podaci o uvjetima rada, plan obnove i adaptacije školskog prostora za 
poboljšanje uvjeta rada, podaci o izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, podaci 
o dnevnoj i tjednoj organizaciji rada, tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima 
odgojno obrazovnog rada, plan rada ravnatelja, učitelja i stručnih suradnika, 
administrativno-tehničkog osoblja, Školskog odbora, stručnih tijela, plan stručnog 
usavršavanja te ostalih aktivnosti koje su u funkciji odgojno obrazovnog rada i 
poslovanja škole. 
 
Nadalje je upoznao  Školski odbor da su svi učitelji koji u našoj školi rade na nepuno 
radno vrijeme napunili satnicu u drugim školama tako da ove školske godine svi rade 
puno radno vrijeme. U prvi razred upisao se najmanji broj učenika do sada tako da 
ove školske godine imamo dva prva razreda u centralnoj školi i jedan razred u 
područnoj školi Vranjic. 
Ravnatelj je upoznao članove ŠO s problemom školske knjižnice istaknuvši da već tri 
godine Ministarstvo nije dodijelilo novca za kupnju lektira. Jedini prihod za školsku 
knjižnicu škola je dobila donacijom Cemexa.  
 
Predsjednik školskog odbora nakon što je ustanovio da  tijekom rasprave nitko nije 
imao primjedbi ni novih prijedloga na Godišnji plan i program dao je istog na 
glasovanje te je donesena slijedeća jednoglasna Odluka: 
 
„Školski odbor usvaja Godišnji plan i program rada za školsku godini 2010./11. u 
predloženom obliku.“ 
 
Ad. 6) 
 
Ravnatelj je kazao članovima ŠO da je donesen Naciolalni kurikulum te da su sve 
škole dužne donijeti vlastiti kurikulum. U Nacionalnomu okvirnomu kurikulumu 
definirane su temeljne odgojno-obrazovne vrijednosti, zatim ciljevi odgoja i 
obrazovanja, načela i ciljevi odgojno-obrazovnih područja, vrjednovanje učeničkih 
postignuća te vrjednovanje i samovrjednovanje ostvarivanja nacionalnoga 
kurikuluma. Određena su očekivana učenička postignuća za odgojno-obrazovna 
područja po ciklusima. Naznačena je predmetna struktura svakog odgojno-
obrazovnog područja. 

 8



U izradi školskog kurikuluma, koji se nadovezuje na nastavni plan, sudjelovao je 
svaki učitelj. Ravnatelj je predstavio školski kurikulum članovima ŠO. 
Naglasio je i kako se škola uključila u projekt  UNICEF-a Škole za Afriku koji 
provode učitelji s ciljem da se prikupe sredstva za izgradnju te obnovu škola i 
sanitarnih prostorija, za opskrbu pitkom vodom, a za djecu bez roditeljske skrbi i onu 
koja žive u osobito teškim životnim uvjetima, da se omogući nabava školskih knjiga. 
UNICEF će ulagati i u podizanje kvalitete obrazovnog sustava u cjelini te omogućiti 
provedbu edukacije o zdravlju i higijeni. U svim aktivnostima, osobito ćemo se brine 
za djevojčice koje su često dodatno zakinute za mogućnost obrazovanja. Ravnatelj je 
istaknuo da uz prikupljanje sredstava pomoći projekt uči djecu odgovornosti, 
razumijevanju i solidarnosti s drugim ljudima. Članovi ŠO su se složili da je ovo 
jedan iznimno humani projekt i da je dobro da djeca sudjeluju u njemu. 
 
Nakon što je ravnatelj izložio sadržaj, način izrade i cilj školskog kurikuluma 
predsjednik Školskog odbora je 6. točku dnevnog reda dao na glasovanje te je 
donesena slijedeća jednoglasna Odluka: 
 
„Usvaja se  Školski kurikulum za šk.g. 2010./2011.“ 
 
Ad. 7) 
 
Ravnatelj je kazao članovima Školskog odbora da je učitelj razredne nastave gosp. 
Zdenko Grgić, rođen 15.04.1947., uputio školi zahtjev za sporazumni prestanak 
ugovora o radu na dan 29.09.2010. g.. Radnik je u radnom odnosu u školi na temelju 
ugovora od 04.01.1980. godine te je radio u područnoj školi Vranjic. Radnik je stekao 
uvjete za prijevremenu starosnu mirovinu te ravnatelj smatra da ne postoje razlozi da 
se ne udovolji zahtjevu radnika. 
 
Članovi Školskog odbora donijeli su jednoglasnu Odluku: 
 
„Školski odbor se slaže s ravnateljem da se udovolji zahtjevu radnika Zdenka 
Grgića za odlazak u prijevremenu starosnu mirovinu.“ 
 
 
Ad. 8) 
 
Odlaskom dvaju učitelja razredne nastave u mirovinu ravnatelj škole je dana 07. 07. 
2010.g. zatražio od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa prethodnu suglasnost 
za zasnivanje radnog odnosa s dva učitelja razredne nastave. Ujedno je Uredu državne 
uprave dana 10. 08. 2010.g. upućena prijava potrebe za radnicima iz čijeg je ureda 
dana 06.09.2010.g. došla obavijest da ima zaposlenika iskazanih organizacijskim 
viškom.  
Predloženo je da se radni odnos zasnuje s učiteljicom razredne nastave Mirom 
Simonelli Letilović, za kojom je prestala potreba u Osnovnoj školi Blatine-Škrape, 
Split i učiteljem razredne nastave Antom Caktašom, za kojim je prestala potreba u 
Osnovnoj školi kneza Branimira, Donji Muć.  
Ugovor o radu na određeno vrijeme je sklopljen s imenovanim radnicima dana 
06.09.2010.g., dakle, prvog dana šk.god. 2010./2011. Prethodna suglasnost za 
zapošljavanje učitelja razredne nastave na postojeća upražnjena radna mjesta 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa  zaprimljena je 13.09.2010.g.. Članak 107. 
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stavak 10., podstavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(„NN“ br.87/08., 86/09., 92/10.,105/10) navodi da se radni odnos može zasnovati 
ugovorom o radu i bez natječaja  s osobom kojoj je ugovor o radu na neodređeno 
radno vrijeme otkazan zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga i koja 
se nalazi u evidenciji ureda državne uprave. 
 Ravnatelj predlaže Školskom odboru da se radni odnos na neodređeno radno vrijeme 
sklopi s Mirom Simonelli Letilović, koja će raditi u PŠ Vranjic i Antom Caktašem, 
koji će raditi u centralnoj školi. 
 
Nakon provedenog glasovanja donesena je jednoglasna Odluka: 
 
„Školski odbor daje prethodnu suglasnost za sklapanje ugovora o radu na 
neodređeno radno s učiteljicom razredne nastave Mirom Simonelli Letilović i 
učiteljem razredne nastave Antom Caktašem.“ 
 
Kako se nitko od članova Školskog odbora više nije javio za riječ predsjednik ŠO je 
zaključio sjednicu. 
Sjednica je zaključena u 15:50 sati. 
Zapisnik završava s petom (5) stranicom. 
 
 

 
Predsjednik Školskog odbora: 

Zapisničar: 
 
Sanja Grubišić                                                                            Mate Dorvak, prof. 


