Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(„Narodne novine“ br: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,
7/17, 68/18) Domski odbor Učeničkog doma, uz prethodnu suglasnost Virovitičko – podravske
županije (KLASA: 012-03/19-01/20, URBROJ: 2189/1-07/3-19-02, od 31. siječnja 2019.), na
sjednici održanoj 7. veljače 2019. donio je

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
UČENIČKOG DOMA
Članak 1.
(1) U članku 8. mijenja se stavak 3. i glasi:
»Dom može obavljati uslužne i gospodarske djelatnosti (smještaj i prehrana) za potrebe trećih
osoba.«.
(2) U članku 8. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»U Domu postoji i djeluje učenička zadruga.«.
Članak 2.
Članak 10. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Godišnji plan i program rada Doma prema prijedlogu ravnatelja i prethodnom mišljenju vijeća
roditelja donosi domski odbor do 07. listopada tekuće školske godine.«.
Članak 3.
Članak 17. stavak 3. podstavak 3. mijenja se i glasi:
» - osnivač, tri člana.«.
Članak 4.
Članak 19. stavak 5. mijenja se i glasi:
»Član domskog odbora ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena, odnosno protiv koje
je pokrenut kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. stavaka 1. i 2. Zakona
o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.«.
Članak 5.
Članak 27. podstavak 3. i 8. mijenjaju se i glase:
» - donosi prijedlog financijskog plana, financijski plan i financijski obračun«
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» - na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod
ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti«.
Članak 6.
Članak 70. mijenja se i glasi:
» Ravnatelj školske ustanove mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili
stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može
biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz
članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu
obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje
pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.«.
Članak 7.
Članak 71. mijenja se i glasi:
»(1) Ravnatelja imenuje domski odbor, uz suglasnost ministra nadležnog za obrazovanje (u
daljnjem tekstu: ministar).
(2) U postupku imenovanja ravnatelja članovi domskog odbora koje je imenovalo, odnosno
izabralo odgajateljsko vijeće, vijeće roditelja te radničko vijeće/radnici, obvezni su zastupati i
iznositi stajališta tijela koje ih je imenovalo, odnosno izabralo u domski odbor.
(3) Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja koji raspisuje domski odbor, a objavljuje se u
»Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Doma, najmanje 60 dana prije isteka mandata
aktualnog ravnatelja.
(4) U natječaju za imenovanje ravnatelja objavljuju se uvjeti, rok u kojem se primaju prijave
na natječaj, isprave kojim se dokazuje ispunjenost potrebnih uvjeta te način i rok u kojem će
kandidati biti izvješteni o rezultatima izbora.
(5) Uz prijavu na natječaj kandidat je, uz ostalu potrebnu dokumentaciju, dužan dostaviti
program rada za mandatno razdoblje.
(6) Dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja koje se vrednuju su poznavanje stranog
jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.«.
Članak 8.
Članak 72. briše se.
Članak 9.
Članak 73. mijenja se i glasi:

Stranica 2 od 6

»(1) Pri zaprimanju ponuda kandidata na natječaj za ravnatelja škole ponude se urudžbiraju
neotvorene.
(2) Ponude otvara predsjednik ili zamjenik predsjednika domskog odbora na sjednici domskog
odbora.
(3) Nakon isteka natječajnog roka, natječajnu dokumentaciju kandidata na natječaju za
ravnatelja pregledava domski odbor koji utvrđuje ispunjava li kandidat nužne uvjete za
imenovanje ravnatelja propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi te utvrđuje je li prijava pravovremena i potpuna.
(4) Ako je kandidat stekao dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja propisane Zakonom o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, domski odbor odnosno svaki član
domskog odbora nazočan na sjednici domskog odbora vrednuje svaku dodatnu
kompetenciju na temelju priložene dokumentacije kandidata uz prijavu bodovima od 1 do
5 bodova.
(5) Domski odbor odnosno svaki član domskog odbora nazočan na sjednici domskog odbora
vrednuje bodovima dodatne kompetencije na slijedeći način:
- poznavanje stranog jezika: od 1 do 5 bodova, prema priloženom dokumentaciji
kandidata uz prijavu (stupanj prema Zajedničkom europskom referentnom okviru
za jezike, svjedodžba ili druga javna isprava, potvrda o pohađanju obrazovanja i
edukacija stranih jezika, javna isprava o izvršenom testiranju znanja stranog jezika
od ovlaštene ustanove ili druga javna isprava, osobna izjava kandidata u
životopisu),
- osnovne digitalne vještine: od 1 do 5 bodova, prema priloženoj dokumentaciji
kandidata uz prijavu (uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga javna
isprava, osobna izjava kandidata u životopisu),
- iskustvo rada na projektima: od 1 do 5 bodova, prema priloženoj dokumentaciji
kandidata uz prijavu (potvrda ili isprava o sudjelovanju u provedbi pojedinih
projekata, osobna izjava kandidata u životopisu).
(6) Domski odbor utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova za
dodatne kompetencije.«.
Članak 10.
Članak 74. mijenja se i glasi:
»(1) Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju domski odbor utvrđuje
listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je odgajateljskom vijeću, vijeću roditelja,
radničkom vijeću/radnicima i domskom odboru.
(2) Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova na listi, odgajateljskom vijeću, vijeću
roditelja, radničkom vijeću/radnicima i domskom odboru dostavlja se lista u kojoj su
navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak broj bodova.
(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak
broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u
daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se navode samo osoba/osobe koje ostvaruju
prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
(4) Kandidati predstavljaju program rada za mandatno razdoblje na sjednicama odgajateljskog
vijeća, vijeća roditelja, zbora radnika i domskog odbora.
(5) Program rada sadrži ciljeve, aktivnosti, budžet, vremenski plan, projekte i ostale elemente
koji opisuju što će se i kako provoditi u slijedećem mandatnom razdoblju.
(6) Kandidati se obavještavaju i pozivaju predstaviti program rada za mandatno razdoblje, a
obavijest o vremenu i mjestu održavanja sjednice odgajateljskog vijeća, vijeća roditelja,
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skupa radnika i domskog odbora kandidatima se dostavlja na adresu stanovanja naznačenu
u prijavi na natječaj.
(7) Kandidat predstavlja program rada za mandatno razdoblje na sjednicama odgajateljskog
vijeća, vijeća roditelja, skupa radnika i domskog odbora bez nazočnosti drugih kandidata te
svaki kandidat ima maksimalno 20 minuta za predstavljanje programa rada na svakoj
pojedinoj sjednici kolegijalnog tijela.
(8) Ukoliko kandidat ne dođe na predstavljanje programa rada, pročitat će se program rada koji
je dostavio.«.
Članak 11.
Članak 75. mijenja se i glasi:
»(1) Na sjednicama odgajateljskog vijeća, vijeća roditelja i radničkog vijeća/skupa radnika
zauzimaju se stajališta o kandidatima tajnim glasovanjem, o čemu se pisani zaključak dostavlja
domskom odboru u roku 3 dana od održavanja sjednice odgajateljskog vijeća, vijeća roditelja i
skupa radnika.
(2) Na sjednici odgajateljskog vijeća, vijeća roditelja te radničkog vijeća/skupa radnika
imenuje se povjerenstvo koje provodi postupak glasovanja i sastavlja zapisnik.
(3) Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
(4) Članom povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja.
(5) Povjerenstvo izrađuje glasačke listiće, glasački popis, provodi tajno glasovanje, utvrđuje
nakon tajnog glasovanja rezultat glasovanja i vodi zapisnik o glasovanju.
(6) Tajnom glasovanju moraju biti nazočni svi članovi povjerenstva.«.
Članak 12.
Članak 76. mijenja se i glasi:
»(1) Na glasačkom listiću imena kandidata za ravnatelja navode se abecednim redom
prezimena i imena.
(2) Glasački listići ovjeravaju se pečatom Doma i numeriraju.
(3) Broj glasačkih listića mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se
provodi glasovanje.
(4) Svaki član nazočan na sjednici odgajateljskog vijeća, vijeća roditelja, zaposleničkog
vijeća/skupa radnika glasuje na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred
prezimena i imena kandidata.
(5) Svaki drugi način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.«.
Članak 13.
Članak 77. mijenja se i glasi:
»(1) Nakon završenog glasovanja predsjednik povjerenstva javno prebrojava glasove.
(2) Svaki član kolegijalnog tijela može neposredno promatrati prebrojavanje glasova.
(3) Nakon prebrojavanja glasova predsjednik povjerenstva javno priopćuje nazočnima
rezultate glasovanja.«.
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Članak 14.
Članak 78. mijenja se i glasi:
»(1) Nakon glasovanja, pisanim zaključkom se zauzima stajalište o kandidatu odnosno utvrđuje
kandidat koji bi prema mišljenju većine odgajateljskog vijeća, vijeća roditelja te radničkog
vijeća/skupa radnika mogao uspješno obavljati ravnateljsku dužnost.
(2) Kandidat za ravnatelja je kandidat koji je dobio natpolovični broj glasova nazočnih
članova odgajateljskog vijeća, vijeća roditelja te radničkog vijeća/skupa radnika.
(3) Ako niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu iz stavka 1. ovog članka, glasuje se još
jedanput.
(4) U zaključku se:
- utvrđuje broj glasova koje je dobio pojedini kandidat za ravnatelja
- obvezuju članovi u domskom odboru da glasaju prema stajalištu kolegijalnih tijela
čiji su predstavnici u domskom odboru.
(5) Zaključak potpisuje predsjednik povjerenstva.«.
Članak 15.
Članci 79. i 80. brišu se.
Članak 16.
Članak 81. mijenja se i glasi:
»(1) Nakon primitka pisanog zaključka odgajateljskog vijeća, vijeća roditelja i radničkog
vijeća/skupa radnika, domski odbor imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon
dobivene suglasnosti ministra.
(2) Odluku o imenovanju ravnatelja domski odbor donosi javnim glasovanjem.
(3) Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za
suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.«.
Članak 17.
U članku 83. podstavak 15. riječi: »rješenje« zamjenjuje se riječima: »odluka«.
Članak 18.
Članak 88. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Ako se u natječajnom postupku za ravnatelja ne imenuje ravnatelj zbog uskrate prethodne
suglasnosti ministra nadležnog za obrazovanje, osoba kojoj je suglasnost uskraćena ne može
biti imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja.«.
Članak 19.
Članak 95. mijenja se i glasi:
»Radni odnosi u Domu uređuju se pravilnikom.«.
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Članak 20.
Poglavlje »XI. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA« zajedno s člancima od 144. do 149. brišu
se.
Članak 21.
Ove Izmjene i dopune Statuta Učeničkog doma stupaju na snagu osmog dana od dana objave
na oglasnoj ploči Doma.
PREDSJEDNIK DOMSKOG ODBORA
_______________________________
Mario Lukačević, dipl. ing.

Ove Izmjene i dopune Statuta objavljene su na oglasnoj ploči Doma 07. veljače 2019., a
stupile su na snagu 16. veljače 2019.

VRŠITELJ DUŽNOSTI RAVNATELJA
________________________________
Dražen Jurković, prof.

KLASA: 012-03/18-01/01
URBROJ: 2189-39-04/1-19-4
U Virovitici, 7. veljače 2019.
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