
Utvrđuje se da je Gradska skupština Grada Zagreba na ovu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
dala prethodnu suglasnost Zaključkom KLASA:602-02/13-02/69, URBROJ:251-01-06-13-4  od 21. 
ožujka 2013. . 

 
 
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta donijeta je 16. rujna 2013., objavljena na oglasnoj ploči 
17. rujna 2013. a stupila na snagu 25. rujna 2013.       
   
      
 
KLASA: 003-05/13-01/01   
URBROJ: 251-145/13-01         
  
Zagreb, 16.rujna 2013. 
 
 
 
 
 
PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA     RAVNATELJ 
 
_________________________________                                              _________________________ 
 
Nives Anić             Ružica Kramer,  prof. 



             Povjerenstvo osigurava tajnost glasovanja. Za vrijeme glasovanja obvezna je 
prisutnost svih članova Povjerenstva. 

             Glasački listić sadrži: 
             1.naznaku da se glasovanje provodi radi donošenja stajališta o kandidatima za 

izbor ravnatelja 
             2.popis kandidata za ravnatelja abecednim redom. 
             3.naznaku načina glasovanja-zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata 
             

 Ispred prezimena svakog kandidata za ravnatelja upisuje se redni broj, a 
 glasački listić ovjerava se pečatom Škole. 

             Svaki član Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i  zbora 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 većina članova 
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i zbora radnika.  

        Nakon obavljenog glasovanja Povjerenstvo prebrojava glasove s važećih 
glasačkih listića i sastavlja listu kandidata prema broju dobivenih glasova. 
                   Ako dva ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova, za te kandidate 
ponoviti će se glasovanje, sve dok jedan od njih ne dobije veći broj glasova. 
                   Povjerenstvo na sjednici objavljuje rezultate glasovanja te o rezultatima 
glasovanja odmah dostavlja pisani zaključak Školskom odboru.“  
                                                                                                                                  
                                                                    Članak 3.                                                     
               Članak  107 . mijenja se i glasi: 
             „ O upućivanju učenika na predmetni ili razredni ispit odlučuje Razredno vijeće 
U odluci o upućivanju na polaganje predmetnog ili razrednog ispita utvrđuje se 
raspored i rokovi polaganja ispita. 
Predmetni ispit polaže se pred odgovarajućim predmetnim učiteljem. 
Razredni ispit polaže se pred svim odgovarajućim predmetnim učiteljima. 
Učenik ne može polagati više od 3 (tri) predmeta u jednom danu.“    
         
                                                                    

 Članak 4. 
     Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivana Filipovića 

stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole. 
 
  

                Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivana Filipovića                           
utvrđen je na  sjednici Školskog odbora održanoj  31. siječnja 2013. . 

 
       
 
      KLASA: 003-05/13-01/01 

URBROJ: 251-145/13-01 
Zagreb,  31. siječnja 2013. 

 
       PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA 
       __________________________________ 

          
        Ivanka Ljubičić 
 
 



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-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12 i 126/12-pročišćeni 
tekst) Školski odbor Osnovne škole  Ivana Filipovića, na sjednici održanoj 16. rujnaja 2013 
godine. uz prethodnu suglasnost Gradske skupštine Grada Zagreba  Klasa: 602-02/13-02/69 
,Urbroj: 251-01-06-13-4 od 21. ožujka 2013. donio je 

 
 
 

ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OSNOVNE ŠKOLE  IVANA 

FILIPOVIĆA                             
 

                                                                        
                                       
                                                                    Članak 1. 

             U Statutu Osnovne škole  Ivana Filipovića  ( Klasa: 003-05/08-01/01,                  
Urbroj:251-145/08-01, od 28.11.2008., Klasa : 003-5/10-01, Urbroj: 251-145/10-01                
od 29.10.2010., Klasa: 003-05/11-01/01,  Urbroj: 251-145/11-01, od 16.10.2011. i Klasa:                
003-05/12-01/01, Urbroj: 251-145/12-01 od 20.11.2012.) 

 članak  5.“ mijenja se i glasi: 
„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 1. ovog članka objaviti na oglasnoj ploči Škole. 
            Predsjednik Školskog odbora dužan je utvrđenu listu kandidata za izbor ravnatelja 

iz stavka 1. ovog članka s preslikama ponuda kandidata dostaviti Učiteljskom vijeću, Vijeću 
roditelja i zboru radnika radi donošenja stajališta o kandidatima. 

Sjednicu Učiteljskog vijeća i sjednicu zbora radnika saziva ravnatelj,  a sjednicu Vijeća 
roditelja saziva predsjednik Vijeća roditelja. 

            Sjednica Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja te  zbora radnika saziva se u roku od 
5 dana od dana dostave utvrđene liste kandidata za izbor ravnatelja s preslikama ponuda 
kandidata. 

Ravnatelj i predsjednik Vijeća roditelja dužni su omogućiti svim kandidatima za 
ravnatelja da se osobno predstave na sjednicama tijela iz stavka 3. ovog članka. 

Ravnatelj i predsjednik Vijeća roditelja dužni su pisanim pozivom obavijestiti kandidate 
za izbor ravnatelja o utvrđenim rokovima održavanja sjednica radi mogućnosti osobnog 
predstavljanja na sjednicama tijela iz stavka 3. ovog članka. 

Predsjednik Školskog odbora/zamjenik odnosno predsjednik Vijeća roditelja dužni su 
upoznati članove Učiteljskog vijeća, zbora radnika i  članove Vijeća roditelja s ponudama 
kandidata za ravnatelja ukoliko kandidat nije osobno pristupio predstavljanju svoje ponude. 

Stajališta Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i zbora radnika  donose se na sjednicama tih 
tijela tajnim glasovanjem o čemu se pisani zaključak dostavlja Školskom odboru. 

 
                                                                  
                                                                 Članak 2. 
             Članak 61.a  mijenja se i glasi: 

                  „Na sjednici Učiteljskog vijeća, zbora 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 od kojih se jedan imenuje predsjednikom. Kandidat za 
ravnatelja ne može biti član Povjerenstva. 

             Povjerenstvo priprema glasačke listiće na kojima se kandidati za ravnatelja  
navode abecednim redom, a broj glasačkih listića mora biti jednak broju članova Učiteljskog 
vijeća, Vijeća roditelja  i  zbora radnika  nazočnih na sjednici. 


