Temeljem članka 12. stavak 1. i 3. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97.
i 47/99.), članka 16. stavak 3. alineja 2. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine" broj 59/90.,
27/93., 7/96., 59/01. i 114/01.) i članka 30. točka 15. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski
glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01. i 8/01.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 11.
sjednici 5. srpnja 2002. godine

ODLUKU
o osnivanju Osnovne škole
kralja Tomislava, Našice
I.

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se javna ustanova za trajno obavljanje djelatnosti osnovnog školstva
utvrñene člankom 6. ove Odluke.

Članak 2.
Naziv škole je: Osnovna škola kralja Tomislava (u daljnjem tekstu: Škola).
Sjedište Škole je u Našicama, Antuna Mihanovića bb.

Članak 3.
Škola je pravna osoba.
Škola je samostalna u obavljanju svoje djelatnosti i poslovanju sukladno zakonu, propisima
utemeljenim na zakonu, ovoj Odluci i Statutu Škole, stručnim normama, suvremenim znanstvenim
postignućima i pravilima struke.

Članak 4.
U pravnom prometu Škola istupa u svoje ime i za svoj račun.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj Škole.

Članak 5.
Osnivač Škole (u daljnjem tekstu: Osnivač) je Osječko-baranjska županija Osijek, Trg Ante
Starčevića 2.
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II.

DJELATNOST ŠKOLE

Članak 6.
Djelatnost Škole je djelatnost osnovnog školstva. Djelatnost se ostvaruje izvoñenjem nastavnog
plana i programa osnovne škole u osmogodišnjem trajanju u sadržaju i pod uvjetima utvrñenim
propisima.
Škola će početi s radom u skladu s rješenjem ministra prosvjete i športa temeljem odredbe
članka 18. stavka 4. Zakona o osnovnom školstvu.

III.

SREDSTVA ZA RAD ŠKOLE

Članak 7.
Za osnivanje i početak rada Škole osiguravaju se sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna u
Proračunu Osječko-baranjske županije.
Odgovarajući prostor, nastavna sredstva i pomagala za obavljanje djelatnosti Škole osigurava
Ministarstvo prosvjete i športa.
Sredstva za redovnu djelatnost Škole osiguravaju se u Državnom proračunu, odnosno u
Proračunu Osječko-baranjske županije i iz drugih izvora u skladu s propisima.

Članak 8.
Škola može stjecati, opterećivati i otuñivati nekretnine i drugu imovinu do iznosa utvrñenog
Statutom Škole.
Za stjecanje, opterećivanje i otuñivanje nekretnina i druge imovine veće od iznosa iz stavka 1.
ovog članka Škola mora pribaviti suglasnost osnivača.

Članak 9.
Škola se ne osniva radi stjecanja dobiti.
Ako Škola ostvari dobit koristit će je isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Škole.

Članak 10.
Za gubitke nastale u poslovanju, kao i za druge obveze u pravnom prometu, Škola odgovara
cjelokupnom svojom imovinom.
Osnivač odgovara solidarno i neograničeno za obveze Škole.
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IV.

UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Članak 11.
Školom upravlja ravnatelj Škole i Školski odbor.

-

U nadležnosti Školskog odbora su sljedeći poslovi:
donošenje Statuta i drugih općih akata,
imenovanje i razrješenje ravnatelja Škole,
donošenje godišnjeg plana i programa rada Škole i praćenje njegova ostvarivanja,
odlučivanje o financijskom planu i godišnjem obračunu Škole,
davanje mišljenja i prijedloga ravnatelju o pitanjima od interesa za rad Škole,
obavljanje i drugih poslova u skladu sa Statutom Škole, ovom Odlukom i zakonom.

Članak 12.
Ravnatelj Škole je poslovodni i pedagoški rukovoditelj Škole.

-

U nadležnosti ravnatelja Škole su sljedeći poslovi:
predlaganje godišnjeg plana i programa rada Škole,
organiziranje rada i poslovanja Škole,
obavljanje i drugih poslova u skladu sa Statutom Škole, ovom Odlukom i zakonom.
Ravnatelj odgovara za zakonitost rada Škole.
Članak 13.

Ravnateljem Škole može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja ili stručnog
suradnika i ima najmanje pet godina iskustva u odgojno-obrazovnom radu.
Ravnatelja imenuje Školski odbor na temelju javnog natječaja.
Ravnatelj se imenuje na četiri godine i može biti ponovno imenovan na istu dužnost.
Način i postupak imenovanja ravnatelja utvrñuje se Statutom Škole.

Članak 14.
Školski odbor razriješit će ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan u slučajevima
utvrñenim Zakonom o ustanovama.
Članak 15.
Djelokrug i način odlučivanja Školskog odbora i ravnatelja, te način izbora članova Školskog
odbora utvrñuje se Statutom Škole u skladu s ovom Odlukom i zakonom.

Članak 16.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko i Razredno vijeće.
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Ustroj i djelokrug Učiteljskog i Razrednog vijeća ureñuju se Statutom Škole u skladu sa
zakonom.

V.

UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 17.

U sastavu Škole su i tri područne škole u mjestima Gradac Našički, Markovac Našički i
Velimirovac.
Članak 18.
Nazivi područnih škola su:
- Područna škola Gradac
- Područna škola Markovac i
- Područna škola Velimirovac.
Članak 19.
Sjedište Područne škole Gradac je u Gracu Našičkom, Nikole Tesle 14.
Sjedište Područne škole Markovac je u Markovcu Našičkom, Franje Strapača 35.
Sjedište Područne škole Velimirovac je u Velimirovcu, Josipa bana Jelačića 73.

Članak 20.
Područne škole obavljaju djelatnost osnovnog školstva kao podružnice Škole.

Članak 21.
Djelatnost i poslovanje podružnice organizira i vodi predstojnik podružnice koga imenuje
Školski odbor na način utvrñen Statutom Škole.

VI.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.

Postupak izbora ravnatelja Škole pokrenut će se najkasnije u roku od 30 dana nakon donošenja
Statuta Škole.
Do imenovanja ravnatelja Škole po postupku utvrñenom Statutom Škole, poslove privremenog
ravnatelja Škole, sukladno zakonu i ovoj Odluci, obavljat će osoba koju imenuje Skupština Županije.

Članak 23.
Privremeni ravnatelj Škole obavlja sve aktivnosti radi pribavljanja rješenja ministra prosvjete i
športa o ispunjenosti uvjeta za početak rada Škole te podnosi prijavu za upis u sudski registar.
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Do imenovanja predstojnika podružnica po postupku utvrñenom Statutom Škole, poslove
predstojnika podružnica, sukladno Zakonu i ovoj Odluci, obavljat će osobe koje imenuje privremeni
ravnatelj Škole.

Članak 24.
Statut Škole donijet će Školski odbor najkasnije u roku od 60 dana od dana upisa u sudski
registar.

Članak 25.
Danom upisa u sudski registar Škola preuzima zaposlenike Osnovne škole Dore Pejačević
Našice prema Sporazumu izmeñu Osnovne škole kralja Tomislava Našice i Osnovne škole Dore
Pejačević Našice, u broju potrebnom za izvoñenje djelatnosti Škole, a koji ispunjavaju stručne uvjete
utvrñene propisima.

Članak 26.
Škola se upisuje u sudski registar i time stječe svojstvo pravne osobe.

Članak 27.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku".

Klasa: 602-02/02-01/3
Urbroj: 2158/1-01-01-02-6
Osijek, 5. srpnja 2002.

Predsjednik
dr.sc. Ramir Ristić, v.r.
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