
 

1. UPRAVA ŠKOLE 
  

 ŠKOLSKI ODBOR 

 

     Članak 104. 

Školom upravlja Školski odbor. 

Školski odbor ima sedam članova. 

Jednog člana Školskog odbora bira i razrješuje radničko vijeće. Ako u Školi nije 

utemeljeno radničko vijeće, člana Školskog odbora imenuju i opozivaju radnici Škole 

neposrednim  i tajnim glasovanjem, na način propisan  Zakona o radu za izbor 

radničkog vijeća koje ima samo jednog člana. Ostalih šest članova imenuje i 

razrješava: 

- nastavničko vijeće dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika 

- vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik škole 

- osnivač tri člana samostalno 
 

Član Školskog odbora ne može biti osoba koje je pravomoćno osuđena, odnosno protiv koje je 

pokrenut kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i 

obrazovanju. 
 

 

 

OVLASTI ŠKOLSKOG ODBORA 

 

Članak 120. 

Školski odbor: 

- donosi opće akte Škole 
- donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo 

izvršavanje 

- donosi školski kurikulum na prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja 

- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i 

sigurnost u Školi 

- odlučuje uz prethodnu suglasnost osnivača o promjeni djelatnosti Škole 

- daje ravnatelju prethodnu suglasnost u svezi sa zasnivanjem i prestankom 

radnog odnosa u  Školi osim u slučaju kada je Zakonom drukčije određeno 

- odlučuje o upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti 

- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa 

- odlučuje o žalbama protiv rješenja školskih tijela donesenih na osnovi javnih 

ovlasti, osim kada je zakonom ili podzakonskim aktom određeno drukčije 

- donosi prijedlog financijskog plana, financijski plan i financijski obračun na 

prijedlog ravnatelja 

- osniva učeničke klubove i udruge 

- odlučuje o uporabi dobiti u skladu s osnivačkim aktom 

- daje suglasnost ravnatelju za sklapanje poslova vezanim za stjecanje,  

opterećivanje ili otuđivanje nekretnina, pokretne imovine te investicijske 

radove čija je vrijednost od 30.000,00 do  50,000,00  kuna 

- odlučuje, uz suglasnost osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju 

nekretnina i pokretne imovine te investicijskim radovima čija je vrijednost 

veća od  50,000,00  kuna 

- bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora 

- imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra 



-  razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama 

ovoga statuta 

- određuje zamjenika ravnatelja u slučaju njegove privremene spriječenosti  

- predlaže promjenu naziva i sjedišta Škole 

- predlaže statusne promjene  

- predlaže ravnatelju mjere poslovne politike Škole 

- razmatra rezultate obrazovnog rada 

- razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole 

- obavlja druge poslove određene propisima, ovim statutom i drugim općim 

aktima Škole. 
 


