
OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA 
GORIČKI TRG 3 
10299 MARIJA GORICA 
 
KLASA:003-08/16-01/6 
URBROJ:238/19-120-16-2 
U Mariji Gorici 9. lipnja 2016. 
 
Na temelju članka 131. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 
105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14)  članka 43. Zakona o  ustanovama (NN 76/93, 
29/97, 47/99, 35/08) i  članka  61. Statuta Osnovne škole Ante Kovačića, Marija Gorica, Školski odbor na 
sjednici održanoj 9. lipnja 2016.  godine donio je sljedeću 
 

O D L U K U 
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja 

 
I.  Za vršitelja dužnosti ravnatelja  Osnovne škole Ante Kovačića imenuje se     Antica Rajčić. 

II.  Mandat vršitelja  dužnosti ravnatelja  iz točke 1. traje  od 24. lipnja 2016. godine do imenovanja 

ravnatelja, a najdulje godinu dana, odnosno do 24. lipnja 2017. godine. 

III.  Vršitelj dužnosti ravnatelja  ima sva prava i obveze ravnatelja. 

IV.  Ovlašćuje se predsjednik Školskog odbora da s vršiteljem dužnosti ravnatelja sklopi ugovor o radu 

prema članku 131. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

V. Ova odluka stupa na snagu  danom donošenja. 

 
Obrazloženje 

 
Školski odbor je donio Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja. 
Natječaj je objavljen 13. ožujka 2016. godine u dnevnim novinama „24 sata“ u trajanju od 15 dana. 
U natječajnom roku pristigle su dvije molbe.  
Nakon provedenog postupka izbora, Školski odbor je na sjednici 12. travnja 2016. godine, zbog pogrešaka u 
postupku  natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole, te zbog neprimjerenih i nedopuštenih radnji 
vezanih uz izbor ravnatelja od strane nekih sudionika u postupku izbora, donio  Odluku o neizboru 
kandidata prijavljenih na natječaj. 
Budući da  aktualnoj ravnateljici mandat traje do 23. lipnja 2016. godine, Školski odbor je nakon 
prethodnog pristanka Antice Rajčić, imenovao vršiteljem dužnosti ravnatelja kao u točki 1. i 2.  
S imenovanim vršiteljem dužnosti ravnatelja predsjednik Školskog odbora  sklapa ugovor o radu na 
određeno vrijeme prema članku 131. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 
 
Dostaviti 
1. Antica Rajčić 
 
 

Predsjednik Školskog odbora 
Mihael Jančić 
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