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PRIJEDLOG ZAKLJUČKA
O DAVANJU PRETHODNE
SUGLASNOSTI NA ODLUKU
O IZMJENAMA STATUTA
MEDICINSKE ŠKOLE OSIJEK,
OSIJEK

Medicinska škola Osijek uputila je 15. siječnja 2014. godine Osječko-baranjskoj županiji, kao
osnivaču, zahtjev za davanjem prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta, u predloženom
tekstu, koji je utvrdio Školski odbor na sjednici održanoj 14. siječnja 2014. godine.
U obrazloženju Medicinska škola Osijek navodi da se ovim izmjenama usklađuju nazivi
programa koji se provode u Školi. Naime, u školskoj godini 2013./2014. više se ne izvodi program
obrazovanja medicinska sestra/medicinski tehničar nego medicinska sestra/medicinski tehničar opće
njege te je izmijenjen naziv programa zubotehničar u dentalni tehničar/tehničarka i primalja
asistentica u primalja asistentica/asistent.
U srpnju 2013. godine Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne
novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12. i 86/12.) je izmijenjen i dopunjen. Zakonom
nije određen rok u kojem su škole u obvezi uskladiti statute sa Zakonom. No, Medicinska škola Osijek
je u pripremi izmjena Statuta utvrdila da je nužno izmijeniti i odredbe Statuta u dijelu koji se odnosi
na zapreke za zasnivanje radnog odnosa te zapreke za članstvo u školskom odboru jer je ovim
Zakonom dopunjen članak 106. Zakona te su, osim kaznenih djela sadržanih u stavku 1., a koja su
propisana Kaznenim zakonom ("Narodne novine" broj 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.), stavkom 2. dodana i
kaznena djela propisana Kaznenim zakonom ("Narodne novine" broj 125/11. i 144/12.).
Sukladno navedenom potrebno je uskladiti odredbe Statuta Medicinske škole Osijek koje
propisuju djelatnost odnosno programe obrazovanja i odredbe vezane za zasnivanje radnog odnosa u
školskoj ustanovi i predlaganje kandidata za članove školskog odbora.
Školski odbor Medicinske škole Osijek na svojoj sjednici održanoj 14. siječnja 2014. godine,
jednoglasno je donio Odluku o utvrđivanju Prijedloga izmjena Statuta Medicinske škole Osijek
(KLASA: 003-06/14-01/2, URBROJ: 2158-43-05-14-1). Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta
Medicinske škole Osijek dostavljen je Osječko-baranjskoj županiji radi davanja prethodne
suglasnosti.
Člankom 98. stavak 3. Zakona propisano je da statut školske ustanove donosi školski, odnosno
domski odbor uz prethodnu suglasnost osnivača.
Budući da je Osječko-baranjska županija osnivač Medicinske škole Osijek, Osijek predlaže se
Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje akta koji u prijedlogu glasi:
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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
Odluku o izmjenama Statuta
Medicinske škole Osijek, Osijek

I.
Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama Statuta Medicinske škole Osijek, Osijek
u predloženom tekstu utvrđenom na sjednici Školskog odbora održanoj 14. siječnja 2014. godine.
II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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