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Skupština Osječko-baranjske županije na 3. sjednici održanoj 25. srpnja 2013. godine
donijela je Odluku o osnivanju Osnovne škole Satnica Đakovačka (KLASA: 602-02/13-01/113,
URBROJ: 2158/1-01-01-13-5) ("Županijski glasnik" broj 9/13.), a Odluka je stupila na snagu 28.
rujna 2013. godine.
Privremeni Statut Osnovne škole Satnica Đakovačka donesen je 31. prosinca 2013. godine uz
prethodnu suglasnost Osječko-baranjske županije kao osnivača Škole.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je Rješenje o početku rada Škole 4. lipnja
2014. godine (KLASA: UP/I-602-02/14-01/00013, URBROJ: 533-25-14-0004) kojim je utvrđeno da
Osnovna škola Satnica Đakovačka, Satnica Đakovačka ispunjava uvjete propisane Zakonom o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,
90/11., 16/12., 86/12. i 94/13.) za početak rada.
Status pravne osobe Škola je stekla 4. srpnja 2014. godine upisom u sudski registar ustanova
pri Trgovačkom sudu u Osijeku.
Školski odbor Osnovne škole Satnica Đakovačka, Satnica Đakovačka kao tijelo upravljanja u
čijoj je nadležnosti prema odredbi članka 98. stavak 3. i članka 118. stavak 2. podstavak 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi donošenje Statuta, konstituiran je dana 25. rujna
2014. godine, te su se stekli uvjeti da Statut Škole donese Školski odbor uz prethodnu suglasnost
osnivača.
Sukladno navedenom, Školski odbor na svojoj sjednici održanoj 19. studenoga 2014. godine,
utvrdio je tekst Statuta Osnovne škole Satnica Đakovačka, Satnica Đakovačka. Tekst Statuta Škola je
dostavila Osječko-baranjskoj županiji, kao osnivaču, radi davanja prethodne suglasnosti.
Statut je usklađen sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakonom o
ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.).
Statutom se uređuju statusna obilježja, zastupanje i predstavljanje Škole, ustrojstvo i način
rada Škole, imenovanje, razrješenje, ovlasti i način rada Školskog odbora, nadležnosti ravnatelja,
polaganje popravnih, predmetnih i razrednih ispita, ispita pred povjerenstvom, pohvaljivanje i
nagrađivanje učenika, razlozi, postupak i način izricanja pedagoških mjera, sadržaj i način rada
stručnih tijela Škole, sadržaj i način rada Vijeća roditelja i Vijeća učenika, javnost rada i poslovna
tajna, ustrojavanje učeničkih klubova i društava te druga pitanja od značaja za Osnovnu školu Satnica
Đakovačka, Satnica Đakovačka, a ima 21 poglavlje i 165 članaka.
Sukladno odredbi članka 30. točka 16. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski
glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.) Skupština
Osječko-baranjske županije daje suglasnost na statute ustanova čiji je osnivač.
Slijedom navedenog predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje akta koji u
prijedlogu glasi:

1

Temeljem članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13.) i članka 30.
točka 16. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01.,
8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na
______ sjednici ________________________ 2014. godine

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na
Statut Osnovne škole Satnica Đakovačka,
Satnica Đakovačka

I.
Daje se prethodna suglasnost na Statut Osnovne škole Satnica Đakovačka, Satnica Đakovačka
u predloženom tekstu utvrđenom na sjednici Školskog odbora održanoj 19. studenoga 2014. godine.
II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".
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