
Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 

87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14), te 

sukladno članku 227. Statuta Umjetničke škole Poreč uz prethodnu suglasnost Osnivača Grada 

Poreča-Parenzo KLASA:, URBROJ:, na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 26.3.2015. godine, 

Školski odbor Umjetničke škole Poreč, Poreč-Parenzo, na sjednici održanoj dana 14.4.2015. 

Godine donio je                                                       
IZMJENE I DOPUNE STATUTA 

UMJETNIČKE ŠKOLE POREČ 

 

Članak1. 

 

U Statutu Umjetničke škole Poreč, donesenom 11. studenog 2014. godine  na sjednici Školskog 

odbora, uz prethodnu suglasnost Osnivača Grada Poreča-Parenzo KLASA: 011-01/14-01/121, 

URBROJ: 2167/01-07-14-2, na sjednici Gradskog vijeća održanoj  dana 23. listopada 2014. godine. 

vrše se sljedeće izmjene i dopune. 

 

Članak 2. 

 

U  članku 4. stavku 2. iza riječi » Poreču« dodaje se crtica i riječ  »– Parenzo«  . 

 

Članak 3. 

 

U članku 24. stavku 5. iza riječi » stavak« brojevi »4.i 5.« zamjenjuju se brojevima »3. i 4.« 

 

Članak 4. 

 

 Članak 76. mijenja se i sada glasi: 

''Pravodobne prijave kandidata koji ispunjavaju propisane uvjete, umnožavaju se u potrebnom 

broju primjeraka i predsjednik Školskog odbora ih neposredno ili posredno dostavlja Učiteljskom 

vijeću, Vijeću roditelja i Radničkom vijeću čije se sjednice sazivaju u roku od osam (8) dana od 

sjednice Školskog odbora na kojoj je  utvrđeno koji kandidati ispunjavaju uvjete natječaja za 

ravnatelja Škole.'' 

Članak 5. 

 

U  članku 77. iza stavka 4. dodaju se sljedeći stavci: 

''Sjednicu Vijeća roditelja vodi član Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja. 

Na sjednici Vijeća roditelja nazočne se izvješćuje o kandidatima za ravnatelja Škole koji 

ispunjavaju uvjete natječaja i koji su prijave dostavili u propisanom roku. 

 Vijeće roditelja tajno glasuje  o kandidatima za ravnatelja škole, a nakon završenog glasovanja 

donosi se pisani zaključak koji se u roku od dva dana dostavlja Školskom odboru. 

Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Vijeća 

roditelja.  

Sjednicu Radničkog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Radničkog vijeća. 

Na sjednici Radničkog vijeća nazočne se izvješćuje o kandidatima za ravnatelja Škole koji 

ispunjavaju uvjete natječaja i koji su prijave dostavili u propisanom roku. 

 Radničko vijeće tajno glasuje  o kandidatima za ravnatelja škole, a nakon završenog glasovanja 

donosi se pisani zaključak koji se u roku od dva dana dostavlja Školskom odboru. 

Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Radničkog 

vijeća.'' 

 

 



Članak  6. 

 

Iza članka 78. dodaju se članci 78.a i 78.b koji glase: 

''POSTUPAK GLASOVANJA VIJEĆA RODITELJA 

Članak 78.a 

Na sjednici Vijeća roditelja bira se izborno povjerenstvo koje će voditi postupak glasovanja i 

zapisnik o izborima. 

Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva (2) člana. 

Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koji 

udovoljavaju uvjetima natječaja i koji su dostavili ponude u roku. 

Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj upotrijebljenih 

glasačkih listića mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi 

glasovanje. 

Svaki član nazočan na sjednici Vijeća roditelja glasuje na način da na glasačkom listiću 

zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata za kojeg glasuje. 

Svaki drugačiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem. 

Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih 

listića i sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova. 

U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti broj glasova, glasovanje se 

ponavlja između svih kandidata dok ne bude izabran kandidat s najvećim brojem glasova. 

Glasovanje se mora ponoviti i u slučaju ako Vijeće raspolaže dokazima da je tijekom izbora 

bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja. 

Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donosi se zaključak iz članka 77. stavka 7.  Statuta.  

 

POSTUPAK GLASOVANJA  RADNIČKOG VIJEĆA 

Članak 78.b 

Na sjednici Radničkog vijeća bira se izborno povjerenstvo koje će voditi postupak glasovanja i 

zapisnik o izborima. 

Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva (2) člana. 

Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole. 

Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koji 

udovoljavaju uvjetima natječaja i koji su dostavili ponude u roku. 

Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj upotrijebljenih 

glasačkih listića mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi 

glasovanje. 

Svaki član nazočan na sjednici Radničkog vijeća glasuje na način da na glasačkom listiću 

zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata za kojeg glasuje. 

Svaki drugačiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem. 

Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih 

listića i sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova. 

U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti broj glasova, glasovanje se 

ponavlja između svih kandidata dok ne bude izabran kandidat s najvećim brojem glasova. 

Glasovanje se mora ponoviti i u slučaju ako Vijeće raspolaže dokazima da je tijekom izbora 

bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja. 

Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donosi se zaključak iz članka 77. stavka 11.  

Statuta.’’ 

 

 

 

 

 



 

Članak  7. 

 

U članak 80. stavak 1. mijenja se i sada glasi: 

‘’Nakon primitka zaključaka iz članka 77. stavak 4., stavka 7. i stavka 11. ovog Statuta Školski 

odbor javnim glasovanjem, dizanjem ruke, donosi odluku o izboru kandidata za ravnatelja za kojeg 

će zatražiti prethodnu suglasnost ministra.’’ 

 

Članak  8. 

 

U članku 81. stavku 2. iza podstavka 3. dodaju se podstavci: 

''     -     izvadak dijela Statuta vezano uz postupak izbora i imenovanja ravnatelja/ice 

- preslike zapisnika Školskog odbora sa podacima o datumu donošenja odluke o raspisivanju 

natječaja, datumu otvaranja ponuda pristiglih na natječaj i datumu donošenja odluke o 

izboru kandidata za kojeg će se zatražiti prethodna suglasnost 

- preslike zapisnika i odluka učiteljskog vijeća, vijeća roditelja i radničkog vijeća.'' 

 

Članak  9. 

U članku 85. stavku 1. podstavku 39. riječi »i odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog 

postupka« brišu se. 

 

Članak 10. 

U članku 168. stavak 3.  podstavak 4. mijenja se i sada glasi: 

''preseljenje u drugu školu.'' 

 

  Članak  11. 

 

Članci 169., 170., 171.,172., 173., 174., 175., 176., 177., 178., 179., 180., 181. i 182. brišu se. 

 

Članak 12. 

U članku  212. stavak 5. briše se. 

 

Članak 13. 

Članak 226. briše se. 

 

Članak 14. 

Ove Izmjene i dopune  Statuta stupaju na snagu nakon što na njih da suglasnost Osnivač, te nakon 

isteka osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Umjetničke škole Poreč. 

 

KLASA: 003-04/15-01/03 

URBROJ: 2167/01-57-34-01/01-15-1 

U Poreču, 14. travnja 2015. 

       Predsjednik Školskog odbora 

        Matija Poropat 

 

 

Izmjene i dopune Statuta objavljene su na oglasnoj ploči Umjetničke škole Poreč dana 14.4.2015. 

godine i stupile su na snagu 22.4.2015. godine 

         

   Privremena ravnateljica 

       Sanja Radetić Fatorić 


