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Na temelju članka 118. stavak 2. 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, 94/13, 

152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.) i članka 60. Statuta Industrijsko–obrtničke škole, 

Školski odbor na svojoj 32. sjednici održanoj dana 23. lipnja 2021. godine donio je:  

 

P O S L O V N I K 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU ŠKOLSKIH VIJEĆA 
 

Članak 1. 

U Poslovniku o radu školskih vijeća, KLASA: 003-05/15-01/27, URBROJ: 2178-16-07-15-4, 

od dana 6. studenoga 2015. godine, u članku 5. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

 

(3) U okolnostima koje sprječavaju održavanje sjednice u sjedištu škole, sjednice vijeća 

mogu se održati upotrebom informacijsko–komunikacijskih tehnologija.  

 

Članak 2. 

U članku 10. stavak 1. podstavak 1. mijenja se i glasi: 

- mjesto i vrijeme održavanja sjednice, izuzev održavanja sjednice upotrebom 

informacijsko–komunikacijskih tehnologija u kojem slučaju se navodi samo vrijeme 

održavanja sjednice. 

 

Članak 3. 

U članku 26. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi: 

(5) U okolnostima kada se sjednica vijeća održava upotrebom informacijsko–

komunikacijskih tehnologija udaljenje sa sjednice vrši se na način da se osobi elektronički 

onemogući daljnje sudjelovanje na sjednici.  

 

Članak 4. 

U članku 28. stavak 1. podstavak 3. mijenja se i glasi: 

- kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke ili isprave, odnosno 

obaviti dodatne radnje. 

 

Članak 5. 

U članku 31. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

(3)  U okolnostima kada se sjednica vijeća održava upotrebom informacijsko–

komunikacijskih tehnologija članovi glasuju sukladno stavku 3. ovog članka na način za 

koji predsjedavatelj sjednice odluči da je najprikladniji za točno evidentiranje kako je 

pojedini član glasao. 

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. 
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Članak 6. 

U članku 39. stavak 2. točka 1. mijenja se i glasi: 

1. mjesto i vrijeme održavanja sjednice, izuzev održavanja sjednice upotrebom 

informacijsko–komunikacijskih tehnologija u kojem slučaju se navodi samo vrijeme 

održavanja sjednice, ime i prezime predsjedavatelja, broj nazočnih članova 

 

Članak 7. 

Ovaj Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu školskih vijeća stupa na 

snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči škole. 

 

 

 
KLASA : 003-05/21-01/01 

URBROJ: 2178/01-16-05-21-01 

Slavonski Brod, 23. lipnja 2021. godine 

 

 

 

 

Ovaj Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu školskih vijeća objavljen je na 

oglasnoj ploči dana 24. lipnja 2021. godine, te stupa na snagu dana 2. srpnja 2021. 

godine. 

 

 

 


