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-- iz zakona i propisa iz zakona i propisa --



Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
“Narodne novine”, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 

16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14 i 7/17)

Članak 126.

(1) Ravnatelj školske ustanove mora ispunjavati 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;
2) uvjete propisane člankom 106. ovoga Zakona,
3) najmanje osam godina staža osiguranja 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.



Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
“Narodne novine”, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 

16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14 i 7/17)

Članak 126.

(2) Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1. podstavka 1. 
ovoga članka, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila 
stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.
(3) Iznimno, osoba koje ne ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. ili 
stavka 2. ovoga članka, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku 
prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje 
drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja
propisane Zakonom o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90., 
26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.). 



Članak 127.

(1) Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja koji raspisuje školski odbor.
(2) Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku na način da je dostupan svim 
zainteresiranim kandidatima na području Republike Hrvatske.
(3) Ravnatelj se imenuje na pet godina, a ista osoba može biti ponovno 
imenovana za ravnatelja.
(4) Ravnatelja imenuje odlukom školski odbor uz prethodnu suglasnost 
ministra.
(5) Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave 
zahtjeva za suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.
(6) Školski odbor je obvezan nakon dobivene suglasnosti za imenovanje 
ravnatelja u roku od petnaest dana od dana isteka roka iz stavka 5. ovoga 
članka donijeti odluku o imenovanju kandidata za ravnatelja za kojeg je 
zatražio prethodnu suglasnost.



Članak 127.

(7) U postupku izbora i imenovanja ravnatelja članovi školskog odbora iz 
redova učiteljskog, nastavničkog, odgajateljskog vijeća, vijeća roditelja te 
radničkog vijeća na sjednicama su obvezni zastupati i iznositi stajališta 
tijela koje ih je imenovalo ili izabralo u školski odbor.
(8) Stajališta tijela iz stavka 7. ovoga članka donose se na sjednici 
učiteljskog, nastavničkog, odgajateljskog vijeća i vijeća roditelja te zbora 
radnika tajnim glasovanjem, o čemu se pisani zaključak dostavlja školskom 
odboru.
(9) Odluku o izboru i imenovanju ravnatelja školski odbor donosi javnim 
glasovanjem.
(10) Način i postupak izbora i imenovanja ravnatelja uređuju se statutom 
školske ustanove.



Zapreke za zasnivanje radnog odnosa u Zapreke za zasnivanje radnog odnosa u šškolskoj ustanovikolskoj ustanovi

Članak 106.

(1) Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je 
pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv 
slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv 
vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i 
spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv 
sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv 
vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda i protiv službene dužnosti, a 
koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 
27/98. – ispravak, 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 
129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike 
Hrvatske, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.).



Zapreke za zasnivanje radnog odnosa u Zapreke za zasnivanje radnog odnosa u šškolskoj ustanovikolskoj ustanovi

Članak 106.

(2) Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je 
pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv 
Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, 
protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv 
osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i 
iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, 
protiv opće sigurnosti, protiv krivotvorenja, a koje je propisano Kaznenim 
zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.).

(3) Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati ni osoba protiv koje 
se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u stavku 1. i 
stavku 2. ovog članka.



Zapreke za zasnivanje radnog odnosa u Zapreke za zasnivanje radnog odnosa u šškolskoj ustanovikolskoj ustanovi

Članak 106.

(4) Ako osoba u radnom odnosu u školskoj ustanovi bude pravomoćno 
osuđena za neko od kaznenih djela iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka, 
školska ustanova kao poslodavac otkazat će ugovor o radu bez obveze 
poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznog roka izvanrednim otkazom 
ugovora o radu, u roku od 15 dana od dana saznanja za pravomoćnu 
osudu, a po proteku tog roka redovitim otkazom ugovora o radu 
uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika, u kojem će slučaju 
poslodavac, istodobno uz otkazivanje ugovora o radu, od radnika 
zahtijevati da odmah prestane raditi tijekom otkaznog roka.



Zapreke za zasnivanje radnog odnosa u Zapreke za zasnivanje radnog odnosa u šškolskoj ustanovikolskoj ustanovi

Članak 106.

(5) Ako školska ustanova kao poslodavac sazna da je protiv osobe u 
radnom odnosu u školskoj ustanovi pokrenut i vodi se kazneni postupak za 
neko od kaznenih djela iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka, udaljit će osobu 
od obavljanja poslova do obustave kaznenog postupka, odnosno najduže 
do pravomoćnosti sudske presude, uz pravo na naknadu plaće u visini dvije 
trećine prosječne mjesečne plaće koju je osoba ostvarila u tri mjeseca prije 
udaljenja od obavljanja poslova.

(6) Ako je pravomoćnim rješenjem obustavljen kazneni postupak pokrenut 
protiv radnika ili je pravomoćnom presudom radnik oslobođen od 
odgovornosti, radniku će se vratiti obustavljeni dio plaće od prvoga dana 
udaljenja.



Statut škole

V. RAVNATELJ

Članak 59.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelja imenuje Školski odbor uz prethodnu suglasnost ministra 

znanosti, obrazovanja i sporta.
Smatra se da je ministar dao suglasnost za imenovanje ravnatelja

ako ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za 
suglasnošću. 

Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, 
postupak izbora ravnatelja ponavlja se. 



Članak 60.
Uvjeti za ravnatelja su:
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. 
2) uvjeti propisani člankom 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u 

osnovnoj i srednjoj školi 
3) najmanje 8 godina staža osiguranja u školskim ili drugim 

ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za 
obrazovanje, od čega najmanje 5 godina na odgojno-obrazovnim poslovima u 
školskim ustanovama. 



Članak 60.
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. 

podstavku 1. točkama a, b, i c ovoga članka ravnatelj  škole može biti i osoba 
koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 
ECTS bodova. 

Iznimno ravnatelj može biti i osoba koje ne ispunjava uvjete iz stavka 
1. podstavka 1. ili stavka 2. ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za 
ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom 
mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o 
osnovnom školstvu („Narodne novine“ broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 
7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).



Članak 61.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije 
šezdeset dana (60) prije isteka mandata aktualnog ravnatelja.

Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku na način da bude dostupan svim 
zainteresiranim kandidatima na području Republike Hrvatske. 

U natječaju se objavljuju uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, vrijeme na 
koje se imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti 
kraći od osam (8) dana od dana objave natječaja, rok u kojem se kandidati 
izvješćuju o izboru, a koji ne može biti dulji od četrdeset i pet (45) dana od 
dana isteka roka za podnošenje prijava, te dokazi o ispunjenosti uvjeta koje 
kandidat uz prijavu treba dostaviti. 



Članak 62.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja škole ponude  je potrebno 
urudžbirati neotvorene, a predsjednik Školskog odbora otvara ih na 
sjednici Školskog odbora.

Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom te je za svaku otvorenu 
ponudu potrebno utvrditi:
je li kandidat ispunjava uvjete natječaja
je li ponuda dostavljena u propisanom roku.

Članak 63.
U roku od osam (8) dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni 
kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja za ravnatelja Škole i koji su 
ponude dostavili u propisanom roku , sazivaju se sjednice Učiteljskog 
vijeća, Vijeća roditelja i skup (zbor ) radnika. 
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima škole i 
odredbama ovog statuta. 



Članak 64.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog 
vijeća  kojeg Učiteljsko vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, 
sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća roditelja, a skup (zbor) 
radnika član Školskog odbora izabran od radničkog vijeća odnosno skupa ( 
zbora ) radnika . 
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 1. ovog članka vode sjednicu , 
Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju 
predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru)  radnika 
nazočne se izvješćuje o kandidatima za ravnatelja škole koji ispunjavaju 
uvjete natječaja i koji su ponude dostavili u propisanom roku.
Učiteljsko vijeće,Vijeće roditelja i skup (zbor) radnika tajno glasuju  o 
kandidatima za ravnatelja škole iz stavka 3. ovog članka, a nakon 
završenog glasovanja donosi se pisani zaključak koji se dostavlja  Školskom 
odboru.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična 
većina članova Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika. 
Zaključci tijela  iz stavka 4. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora  
koje ih je imenovalo u školski odbor. 



Članak 65.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika  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 
glasačkih listića mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se 
provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) 
radnika glasuje na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred 
prezimena kandidata za kojeg glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem. 



Članak 66.
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 može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće 
roditelja ili skup (zbor) radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora 
bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja. 
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 64. 
stavci 4.i 6. ovog statuta.

Članak 67.
Na temelju dostavljenih zaključaka iz članka 64. stavci 4.i 6.  te članka 
66.stavak 4. ovog statuta Školski odbor javnim glasovanjem donosi odluku 
o izboru kandidata za ravnatelja za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost 
ministra. 



Članak 68.
Nakon dobivene suglasnosti ministra Školski odbor obvezan je u roku od 
petnaest (15) dana od dana od dana isteka roka iz članka 59. stavka 3. 
ovog statuta donijeti odluku o imenovanju kandidata za  ravnatelja za 
kojeg je zatražena prethodna suglasnost. 
Odluku o imenovanju ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Odlukom o imenovanju ravnatelja Školski odbor utvrđuje vrijeme stupanja 
ravnatelja na rad te druga pitanja u svezi s njegovim pravima i obvezama.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o 
radu na određeno puno radno vrijeme na rok od pet (5) godina.



POSTUPAKPOSTUPAK

1. Odluka školskog odbora

2. Objava natječaja

3. Zaprimiti i urudžbirati neotvorene ponude/prijave

4. Sjednica Školskog odbora:

– otvoriti ponude

– Posložiti abecednim redom i tim redom utvrditi:

– Je li ponuda potpuna – ako nije neće se razmatrati (naznačeno u 

natječaju)

– Ispunjava li kandidat uvjete

– Je li ponuda dostavljena u roku

– Utvrditi listu kandidata



5. U roku od 8 dana od sjednice na kojoj su otvorene ponude – sazvati i 
održati sjednice; 

– Učiteljskog vijeća – saziva ravnatelj, a vodi član školskog odbora iz 
reda Učiteljskog vijeća (izabrati predsjedatelja na sjednici – (Snježana 
Volenik, Izabela Konto, )

– Vijeća roditelja - saziva i vodi predsjednik Vijeća roditelja (Anto Tutić)

– Skup (zbor) radnika - saziva i vodi član školskog odbora izabran od 
radničkog vijeća (Sanja Pavelko)



6. Na sjednicama: - predsjedavatelj

– Izvješćuje  o kandidatima koji ispunjavaju uvjete

– Bira se Izborno povjerenstvo – 3 člana (predsjednik i dva člana) – ne 
može biti kandidat za ravnatelja

7. Izborno povjerenstvo

– Utvrđuje listu kandidata za ravnatelja

– Izrađuje glasačke listiće abecednim redom i ovjerava pečatom škole

– Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih na sjednici (nazočni 
mogu biti i glasovati i radnici koji su na bolovanju, rod. dopustu i sl.)



7. GLASOVANJE – TAJNO – pravovaljano je ako mu je pristupila najmanje 
natpolovična većina članova

– Zaokružiti redni broj ispred imena kandidata za kojeg se glasuje

8. Izborno povjerenstvo :

– Prebrojava glasove

– Sastavlja listu kandidata prema broju dobivenih glasova

– Ako je isti broj glasova, glasovanje se ponavlja



9. Prema rezultatu glasovanja – donijeti ZAKLJUČKE

10. Zaključke dostaviti Školskom odboru

11. SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA – JAVNO GLASOVANJE (zaključci su 
obvezujući)

12. Zatražiti suglasnost Ministra

13. Nakon dobivene suglasnosti – ŠO u roku od 15 dana – ODLUKA o 
imenovanju ravnatelja


