
 

 

Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju  u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne 

novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 i 86/12) i članka 132. Statuta 

Ekonomske škole Velika Gorica, Školski odbor Ekonomske škole Velika Gorica, uz 

prethodnu suglasnost Zagrebačke županije (KLASA: 021-04/13-01/01; URBROJ:_238/1-13-

70  od  05. ožujka 2013. . godine na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2013. godine donosi 

 

 

O D L U K U 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA 

EKONOMSKE ŠKOLE VELIKA GORICA 
 

 

Članak 1. 

 

 U Statutu  Ekonomske škole Velika Gorica (KLASA: 012-03/08-01/01, URBROJ: 

238-31-57-05-08-02 od 31.10.2008.g., KLASA: 012-03/10-01/01, URBROJ: 238-31-57-10-

03 od 01.09.2010.g , KLASA: 012-03/10-01/01, URBROJ: 238-31-57-10-06 od 05.11.2010.,  

i KLASA: 012-03/11-01/01, URBROJ: 238-31-57-11-06 od 28.12.2012.g.) 

u članku 44. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„Učeniku koji je završio zadnji razred upisanog obrazovnog programa, ali nije položio 

državnu maturu, odnosno nije izradio i obranio završni rad, status redovitog učenika prestaje 

godinu dana nakon završetka školske godine u kojoj je završio zadnji razred upisanoga 

obrazovnog programa.“ 

 

Članak 2. 

 Članak 53. mijenja se i glasi: 

„Učenik koji je stekao nižu stručnu spremu ima pravo steći srednju školsku ili stručnu spremu 

nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita. 

Učenik iz stavka 1. ovog članka, kao i učenik koji je završio obrazovni program u trajanju od 

tri godine, može u roku od godine dana od dana završetka strukovnog programa nastaviti 

školovanje u statusu redovitog učenika. 

Ostvarivanje prava iz stavka 1. i 2. ovog članka uvjetuje se polaganjem razlikovnih odnosno 

dopunskih ispita, a odobrava Nastavničko vijeće koje utvrđuje i  način i rokove polaganja 

ispita.“  
 

Članak 3. 

 

 U članku 55. u stavku 1. riječi „polugodišta i „   te „polugodišta odnosno“ brišu se.  

 

Članak 4. 

 

 U članku 57. stavku 1. riječi „krajem polugodišta, odnosno“  brišu se. 

 

Članak 5. 

 

 Članak 58. mijenja se i glasi: 



„ Razrednik na kraju nastavne godine utvrđuje ocjene za vladanje učenika i to: uzorno, dobro 

i loše. 

Na kraju nastavne godine učenicima se izdaje razredna svjedodžba.“ 

 

      Članak 6. 

 

U članku 63. iza stavka 2.  dodaju se stavci 3. i 4. koji glase: 

„Iznimno, ako je tako određeno posebnim propisom, učenik može pohađati svaki razred dva 

puta. 

Ako se učenik ispiše iz srednje škole prije završetka tekuće školske godine i ne stekne 

razrednu svjedodžbu, u sljedećoj školskoj godini može upisati isti razred drugi put u istom ili 

drugom obrazovnom programu.“ 

Članak 7. 

 

 U članku 85. stavku 1. mijenja se točka 3. i glasi: 

„- učenici koji su stekli nižu stručnu spremu ili su završili obrazovni program u trajanju od tri 

godine, a nastavljaju školovanje u statusu redovnog učenika ili prema programima srednjeg 

obrazovanja odraslih“ 

 

Članak 8. 

 

 

U članku 142. stavku 3.točki 3. riječ „i“ zamjenjuje se riječju „ili“. 

 

Članak 9. 

 

U članku 143. Iza stavka 4. dodaju se stavci 5.,6.i 7. koji glase: 

„ Ravnatelj se imenuje na pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana za 

ravnatelja. 

Ravnatelja imenuje odlukom Školski odbor uz prethodnu suglasnost Ministra.  

Školski odbor je obvezan nakon dobivene suglasnosti za imenovanje ravnatelja ili u roku od 

petnaest dana od dana isteka roka za uskratu suglasnosti donijeti odluku o imenovanju 

kandidata za ravnatelja za kojeg je zatražio prethodnu suglasnost.“ 

 

 

Članak 10. 

 

 Mijenja se članak 144. i glasi: 

 

„Nakon isteka natječajnog roka, Školski odbor razmatra prijave kandidata prijavljenih na 

natječaj za ravnatelja i utvrđuje jesu li prijave pravodobne i ispunjavaju li prijavljeni kandidati 

uvjetima za ravnatelja iz natječaja.  

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

roditelja i skupu radnika radi donošenja stajališta o kandidatima. 

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

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

zaključak dostavlja Školskom odboru. 



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

Vijeća roditelja saziva predsjednik Vijeća roditelja. 

            Sjednica Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te skupa 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 skupa radnika, odnosno članove Vijeća roditelja s ponudama kandidata za ravnatelja. 

 

Članak 11. 

 

Iza članka 144. dodaju se članci 144.a, 144.b, 144.c, i 144.d  koji glase:  

 

 „Članak 144.a 

 

Na sjednici Nastavničkog vijeća i skupa 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 skupa 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 skupa 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 skupa 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 144.b 

 

Nakon primitka zaključka o stajalištu Nastavničkog vijeća, vijeća roditelja i skupa 

radnika, 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. 

Za izabranog kandidata školski odbor dostavlja Ministru obrazloženi zahtjev za dobivanje 

suglasnosti. 

 



Članak 144.c 

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

člankom 143. 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 imenovanja 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 144.d 

 

 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 12. 

 

 U članku 146. stavku 5. riječi „povjerenstvo Ministarstva“ zamjenjuju se riječju 

„Ministra“. 

U stavku 6. riječi „povjerenstvo Ministarstva“ zamjenjuju se riječju „Ministar“. 

 

Članak 13. 

 

  U članku 152. stavku 3. alineji 3. riječi „svjedodžbe – prijelaznice“ zamjenjuju 

se riječima „prijepis ocjena“ 

Članak 14. 

 

  Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu osmog dana od 

dana objave na oglasnoj ploči Škole.  

 

 KLASA: 012-03/12-01/01 

URBROJ: 238-31-57-12-01-01 

Velika Gorica,  21. ožujka 2013.g. 

        Predsjednik Školskog odbora: 

 

             

            Snježana Starčević,prof  

 

 Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta objavljena je na oglasnoj ploči Škole  __ 

22. ožujka 2013. . godine  i stupa na snagu dana  30. ožujka 2013.  

 

                                                     Ravnatelj 

                                                                                                   

                                                                                               Žarko Bešić, prof. 


