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 IZMJENA  STATUTA 

ŠKOLE ZA PRIMIJENJENU UMJETNOST U RIJECI 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

U Rijeci, svibanj 2020. godine 

 



Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97.,47/99., 35/08. i 

127/19.) te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 

87/08., 86/09, 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 

7/17., 68/18. i 98/19.), te odredbe članka 80. Statuta Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci 

(Temeljni Statut Škole od 28. ožujka 2019., godine), Školski odbor Škole za primijenjenu 

umjetnost u Rijeci, na 28. elektronskoj sjednici održanoj od 26. svibnja 2020. godine do 28. 

Svibnja 2020. godine uz prethodnu suglasnost osnivača Primorsko-goranske županije 

(KLASA: 022-04/20-01/17; URBROJ: 2170/1-01-01/6-20-76) od 4. svibnja 2020. godine) 

donosi  

 

 

 

ODLUKU 

O IZMJENAMA STATUTA 

ŠKOLE ZA PRIMIJENJENU UMJETNOST U RIJECI 

 

Članak 1. 

  

 U Statutu Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci – KLASA: 012-03/19-01/02; 

URBROJ: 2170-56-01-19-001 od 28. ožujka 2019. godine u članku 13. stavak 2. mijenja se i 

glasi: 

 „Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima, 

osnivaču i upravnom tijelu županije nadležnom za poslove obrazovanja.“ 

 
 

Članak 2. 

 

U članku 76. stavak 2. mijenja se i glasi: „Odluku o raspuštanju Školskog odbora zbog 

razloga iz stavka 1. ovog članka donosi nadležno upravno tijelo županije u primjerenom 

roku.“ 

 

Članak 3. 
 

Članak 77. mijenja se i glasi: „Osnivač je dužan razriješiti člana Školskog odbora, a 

nadležno upravno tijelo županije raspustiti školski odbor i imenovati povjerenstvo iz članka 

121. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ako prosvjetni 

inspektor utvrdi da su ispunjeni uvjeti za razrješenje odnosno raspuštanje propisani 

zakonom u roku od 15 dana od dana dostave prosvjetnog inspektora.” 

 

 

Članak 4. 

 
Članak 102. mijenja se i glasi: “Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije 

isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog 

voditelja Škole, te ako su se stekli uvjeti propisani Zakonom o ustanovama: 

1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu, 

2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili općim propisima o radu 

dovode do prestanka radnog odnosa, 

3. ako ravnatelj ne postupa sukladno propisima ili općim aktima Škole ili neosnovano ne 

izvršava odluke Školskog odbora ili postupa protivno njima, 



4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili 

ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati 

veće smetnje u obavljanju djelatnosti Škole.“ 

 

Članak 5. 

 

Članak 104. stavak 1. mijenja se i glasi: „U postupku odlučivanja o razrješenju 

ravnatelja sukladno članku 102. i 103. Statuta, članovi Školskog odbora obvezni su utvrditi 

postojanje razloga i činjenica za razrješenje.“ 

Stavci 2. i 3. brišu se. 

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 2. 
 

Članak 6. 

 

Članak 105. mijenja se i glasi: „Ravnatelj koji je razriješen može odluku o razrješenju 

pobijati tužbom pred nadležnim sudom u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o 

razrješenju ako smatra da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani Zakonom o 

ustanovama i člankom 102. ovog Statuta ili da je u postupku donošenja odluke o 

razrješenju došlo do povrede koja je značajno utjecala na ishod postupka.“ 

 
 

Članak 7. 

 

U članku 123. stavak 4. mijenja se i glasi: „Pravilnikom o načinu i postupku 

zapošljavanja uređuje se način i postupak kojim se svim kandidatima za zapošljavanje u 

Školi osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima, vrednovanje 

kandidata prijavljenih na natječaj, odnosno kandidata koje je uputilo nadležno upravno 

tijelo županije, kao i odredbe vezane uz sustav posebnog povjerenstva koje sudjeluje u 

procjeni kandidata.“ 

U članku 123. stavak 5. mijenja se i glasi: „Suglasnost na Pravilnik načinu i postupku 

zapošljavanja iz stavka 4. ovoga članka daje upravno tijelo županije nadležno za poslove 

obrazovanja.“ 

St. 1., 2. 3. i 6. članka 123. Statuta se ne mijenjaju, ostaju isti. 

 

Članak 8. 

 

Članak 173. mijenja se i glasi: „Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine 

iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekuću 

školsku godinu. 

Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su 

dobili najveći broj glasova nazočnih učenika. 

Glasovanje je javno, dizanjem ruku. 

Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi 

razrednik.” 

 

Članak 9. 

 

Članak 175. briše se. 

 



 

 

 

Članak 10. 
       

Izrazi koji se u ovim Izmjenama Statuta koriste u muškom rodu neutralni su i odnose 

se na osobe muškog i ženskog spola. 

 

 

      Članak 11. 

 

Ove Izmjene Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči 

Škole. 

 

 

Predsjednica Školskog odbora: 

 

                   Majda Leskovar, prof. 

 

 

KLASA: 012-03/20-01/01 

URBROJ: 2170-56-01-20-003 

Dana, 28. svibnja 2020. godine 

 

 

Odluka o izmjenama Statuta objavljena je na oglasnoj ploči Škole dana 28. svibnja 2020. 

godine i stupa na snagu 5. lipnja 2020. godine. 

                     

 

 

              Ravnatelj: 
 

                                      Damir Šegota, prof. 


