
Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 

127/19), 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.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,136/14.-RUSH, 

152/14.,7/17.,68/18.,98/19.) i članka 60. Statuta Osnovne škole Matije Vlačića Labin, Školski odbor 

Osnovne škole Matije Vlačića Labin, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Labina, Klasa: 

___________________, Urbroj: _____________________ od __________________, 

na sjednici održanoj ____________________, donosi 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA 

Osnovne škole Matije Vlačića Labin 

 

                                                                                  Članak 1.  

U članku 7. stavak 1. Statuta (Klasa: 012-01/19-01/1, URBROJ: 2144-15-01-19-1  od 17. travnja 2019.) 

mijenja se i glasi: 

„Djelatnost Škole je osnovni odgoj i obvezno obrazovanje djece i mladih.“ 
 
                                                                               Članak 2. 
 
U članku 14. stavku 2. riječi „Ured državne uprave županije ovlašten za poslove obrazovanja“ zamjenjuju 
se riječima „upravno tijelo županije nadležno za poslove obrazovanja“. 
 
                                                                               Članak 3. 
 
U članku 57. stavku 1. riječi“ Uredu državne uprave“ zamjenjuju se riječima: „upravnom tijelu županije 
nadležnom za poslove obrazovanja“, 
U članku 57. stavcima 2. i 3. riječi „Ured državne uprave“ zamjenjuju se riječima „ upravno tijelo županije 
nadležno za poslove obrazovanja“. 
 
                                                                                  Članak 4. 
U članku 60. stavku 1. točki 10. riječ „obračun“ zamjenjuje se riječima „financijski izvještaj“ te se riječi 
„Plan nabave“ brišu. 
 
 
                                                                                 Članak 5. 
U članku 119. stavku 1. alineja 8. mijenja se i glasi: 
„predlaže Školskom odboru usvajanje Financijskog plana, polugodišnjeg i godišnjeg financijskog izvještaja 
te donosi Plan nabave.“ 
U članku 119. stavku 1.  u alineji 29. riječi „Ured državne uprave“ zamjenjuju se riječima „ upravno tijelo 
županije nadležno za poslove obrazovanja.“ 
 
                                                                
       



                                                                            Članak 6. 
U članku 127. stavku 1. točki 2. riječi „propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka 
ugovora o radu“ zamjenjuju se riječima „ općim propisima o radu dovode do prestanka radnog odnosa“. 
 
 
                                                                           Članak 7. 
U članku 128. stavku 1. riječi „povjerenstvo Ministarstva“ zamjenjuju se riječju “ ministra“. 
U članku 128. stavku 2. riječi „povjerenstvo Ministarstva“ zamjenjuju se riječju  „ministar“. 
 
 
                                                                           Članak 8. 
 
Članak 130. mijenja se i glasi: 
„U postupku odlučivanja o razrješenju ravnatelja temeljem članka 127. stavka 1. točaka 3. i 4. te članka 
128. ovog Statuta, članovi Školskog odbora obvezni su utvrditi postojanje razloga i činjenica za razrješenje. 
O prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora odlučuju tajnim glasovanjem. 
Razriješeni ravnatelj može  odluku o razrješenju pobijati tužbom pred nadležnim sudom u roku od trideset 
dana od dana zaprimanja odluke o razrješenju ako smatra da nisu postojali razlozi za razrješenje iz članka 
44. stavka 2. Zakona o ustanovama ili da je u postupku donošenja odluke o razrješenju došlo do povrede 
koja je značajno utjecala na ishod postupka. 
Ravnatelj koji je razriješen prije isteka mandata iz razloga navedenih u članku 127. stavak 1. točke 3. i 4. 
ne može se ponovno imenovati za ravnatelja ni vršitelja dužnosti ravnatelja Škole slijedećih 10 godina.“ 
 
 
                                                                             Članak 9. 
 
U članku 146. stavku 1. riječi riječi  „Ured državne uprave“ zamjenjuju se riječima „upravno tijelo županije 
nadležno za poslove obrazovanja“ 
U članku 146. stavku 3. i 4.  riječi „Ureda državne uprave“ zamjenjuju se riječima“ upravnog tijela županije 
nadležnog za poslove obrazovanja“ 
U članku 146. stavku 6. riječi „Uredu državne uprave“ zamjenjuju se riječima“ upravnom tijela županije 
nadležnom za poslove obrazovanja“ 
U članku 146. stavku 9. riječi „Ureda državne uprave“ zamjenjuju se riječima“ upravnog tijela županije 
nadležnog za poslove obrazovanja“ 
 
                                                                            Članak 10. 
 
U članku 150. stavku 5. riječi „Ureda državne uprave“ zamjenjuju se riječima“ upravnog tijela županije 
nadležnog za poslove obrazovanja“. 
 
                                                                            Članak 11. 
 
U članku 159. stavku 2. riječi „Ured državne uprave“ zamjenjuju se riječima“ upravno tijelo županije 
nadležno za poslove obrazovanja“ 
 
 
                                                                           Članak 12. 
U članku 189. stavak 1. mijenja se i glasi: 



„Ako u obavljanju svoje djelatnosti škola ostvari dobit, ostvarena se dobit upotrebljava za obavljanje i 
razvoj svoje djelatnosti u skladu s aktom o osnivanju i statutom.“ 
 
 
                                                                         Članak 13. 
Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči. 
 
 
                                                                          
 
 
                                                                                                             Predsjednica Školskog odbora: 
                                                                                                             Klaudia Blašković, prof. 
 
 
 
 
KLASA: 012-01/20-01/1 
URBROJ: 2144-15-01-20-1 
Labin, ____________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                  Obrazloženje 

Do Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Matije Vlačića Labin došlo je kako bi se Statut uskladio s 
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 98/19) 
koji je stupio na snagu dana 01.01.2020. godine, te Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o 
ustanovama (NN 127/19). 
 
Obrazloženje Izmjena i dopuna Statuta navodimo kako slijedi: 
 
Članak 1. 
U članku 7., stavak 1. mijenja se i glasi: 
„Djelatnost Škole je osnovni odgoj i obvezno obrazovanje djece i mladih.“ 
 
U rečenici o djelatnosti škole dodana je riječ „obvezno“. 
 
 
Članak 2. 
U članku 14, stavak 2., riječi ''Ured državne uprave županije ovlašten za poslove obrazovanja '' 
zamjenjuju se riječima ''upravno tijelo županije nadležno za poslove obrazovanja ''. 
Navedena izmjena unesena je zbog promjena u sustavu državne uprave, odnosno ukidanja Ureda 
državne uprave, gdje su poslovi iz njihove nadležnosti povjereni upravnim tijelima županije nadležnim 
za poslove obrazovanja. 
 
 
Članak 3. 
U članku 57. stavak 1. riječi ''Uredu državne uprave'' zamjenjuju se riječima ''''upravnom tijelu županije 
nadležnom za poslove obrazovanja''. 
U članku 57. stavku 2. i 3. riječi ''Ured državne uprave'' zamjenjuju se riječima ''upravno tijelo županije 
nadležno za poslove obrazovanja''. 
Isto obrazloženje kao i za članak 2. 
 
 
Članak 4. 
U članku 60., stavak 1. točka 10. – riječ „obračun“ zamjenjuje s riječima „financijski izvještaj“ te se riječi 
„Plan nabave“ brišu. 
U članku 60. Statuta - Ovlasti školskog odbora – mijenja se točka 10. stavka 1. sukladno Pravilniku o 
planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi,  donošenje 
Plana nabave nije ovlast Školskog odbora, već ga donosi čelnik tijela. 
 
 
Članak 5. 
U članku 119. stavku 1. alineja 8, mijenja se i glasi: 
''predlaže školskom odboru usvajanje Financijskog plana, polugodišnjeg i godišnjeg financijskog 
izvještaja te donosi Plan nabave.“ 
U članku 119. stavku 1. alineji 29., riječi ''Ured državne uprave'' zamjenjuju se riječima ''upravno tijelo 
županije nadležno za poslove obrazovanja''. 
Isto obrazloženje kao i za članak 2. i 3. 
 



 
 
Članak 6. 
U članku 127., stavku 1., točki 2. riječi „propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka 
ugovora o radu“, zamjenjuju se riječima „općim propisima o radu dovode do prestanka radnog odnosa.“ 
Članak 127. Statuta usklađen je s izmijenjenim člankom 44. Zakona o ustanovama. 
 
 
Članak 7. 
U članku 128., stavku 1., riječi ''povjerenstvo Ministarstva'' zamjenjuju se riječju ''ministra.'' 
U članku 128., stavak 2., ''riječi povjerenstvo Ministarstva'' zamjenjuju se riječju ''ministar''. 
Članak 128. Statuta usklađen je s člankom 130. Zakona o odgoju i obrazovanju o osnovnoj i srednjoj 
školi. 
 
 
Članak 8. 
Članak 130. mijenja se i glasi: 
„U postupku odlučivanja o razrješenju ravnatelja temeljem članka 127. stavka 1. točaka 3. i 4. te članka 
128. ovog Statuta, članovi Školskog odbora obvezni su utvrditi postojanje razloga i činjenica za razrješenje. 
O prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora odlučuju tajnim glasovanjem. 
Razriješeni ravnatelj može  odluku o razrješenju pobijati tužbom pred nadležnim sudom u roku od trideset 
dana od dana zaprimanja odluke o razrješenju ako smatra da nisu postojali razlozi za razrješenje iz članka 
44. stavka 2. Zakona o ustanovama ili da je u postupku donošenja odluke o razrješenju došlo do povrede 
koja je značajno utjecala na ishod postupka. 
Ravnatelj koji je razriješen prije isteka mandata iz razloga navedenih u članku 127. stavak 1. točke 3. i 4. 
ne može se ponovno imenovati za ravnatelja ni vršitelja dužnosti ravnatelja Škole slijedećih 10 godina.“ 
 
Članak 130. usklađen je s člankom  45. Zakona o ustanovama. Naime, u postupku razrješenja 
ravnatelja, istomu se više ne daje mogućnost iznošenja obrane, već razriješeni ravnatelj može odluku 
pobijati pred nadležnim sudom. Stavak 4. izmijenjenog članka isti je u odnosu na prošli članak Statuta. 
 
 
Članak 9., 10. i 11. 
Riječi „Ured državne uprave“ zamjenjuju se riječima „upravno tijelo županije nadležno za poslove 
obrazovanja“. 
Isto obrazloženje kao i za članak 2. i 3. 
 
 
Članak 12. 
U članku 189. stavak 1. mijenja se i glasi: 
„Ako u obavljanju svoje djelatnosti škola ostvari dobit, ostvarena se dobit upotrebljava za obavljanje i 
razvoj svoje djelatnosti u skladu s aktom o osnivanju i statutom.“ 
U članku 189. na kraju rečenice dodane su riječi i statutom. 
 


