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HRVATSKI SABOR

U Zagrebu, 11. srpnja 2018. godine

_

PREDSJEDNIKU
HRVATSKOG SABORA

Predmet: amandman na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, drugo
čitanje, P.Z. br. 334

Na temelju članka 196. Poslovnika Hrvatskog sabora na Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, drugo
čitanje, P.Z. br. 334 podnosim sljedeće

AMANDMANE

I. Na članak 30.

U članak 30., stavak 9., iza riječi ,,pravilnikom“ briše se ,,školske ustanove, na koji suglasnost
daje ured državne uprave, odnosno Gradski ured.“ i dodaje se ,,kojega donosi Ministar.“

Obrazloženje

Stupanjem na snagu Zakona kojim bi se predvidjelo donošenje Pravilnika od stane
pojedinih ustanova, a koji bi trebali predstavljati ,,jamstvo da će se kandidatima za
zapošljavanje u školskim ustanovama osigurali jednaka dostupnost javnim službama pod
jednaki uvjetima te vrednovanje kandidata“, postiže se suprotna svrha, odnosno otvara se
mogućnost stvaranja različitih uvjeta za pristup javnim službama unutar pojedinih jedinica
lokalne i regionalne samouprave. Stvorit će se i ogromna razlika u uvjetima zapošljavanja te
će svaka škola, odnosno svaka županija moći samostalno prepisivati samostalne kriterije za
procjenu kandidata te zasebno urediti sustav posebnog povjerenstva koji sudjeluje u procjeni
kandidata.



II. Na članak 39.

U članku 39., stavak 1. briše se riječ ,,nužne“.

U članku 39., stavak 2., briše se podstavak.

Obrazloženje
Zakon o radu poznaje opće uvjete i posebne uvjete. Uvođenjem nove kategorije nužnih

i onih drugih uvjeta, odstupamo od zakonskih postavki Zakona o radu, a samim time i
dovodimo u pitanje pravnu formulaciju uvjeta kao takvog. Uvjet je sam po sebi nužan, ne
postoje nužni uvjeti.

III.Na članak 40.

Članak 40. se mijenja i glasi:

,,Članak 127. mijenja se i glasi:

"(1) Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja koji raspisuje školski odbor.
(2) Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Školske ustanove.
(3) Uz prijavu na natječaj kandidat je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti program
rada za mandatno razdoblje i predstaviti ga školskom odboru.
(4) Ravnatelj se imenuje na pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana za
ravnatelj a.
(5) Školski odbor imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon dobivene
suglasnostiministra.
(6) Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za
suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.
(7) U postupku 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,
odgaja'teljskog vijeća i vijeća roditelja te zbora radnika tajnim glasovanjem, o čemu se pisani
zaključak dostavlja školskom odboru.
(9) Školski odbor donosi odluku o imenovanju ravnatelja javnim glasovanjem.
(10) Način i postupak imenovanja ravnatelja pobliže se uređuju statutom školske ustanove.“

Obrazloženje
Veću kompetenciju i kvalitetu u upravljanju školama možemo postići jedino i

isključivo sustavnim pristupom rješavanju problema ravnatelja, ulaganjem u njihovo dodatno
usavršavanje i umanjivanjem utjecaja politike na upravljanje školama, a ne nikakvim, preko
noći smišljenim ,,kriterijima“, koji uz izmjene u postupku izbora i imenovanja ravnatelja,
mogu dovesti do manipulacija u izbornom procesu i ,,legalnih“ namještanja natječaja.

S bina Glasovac
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