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PRIJEDLOG ODLUKE O
PROMJENI NAZIVA OSNOVNE
ŠKOLE ČEMINAC, ČEMINAC

Osnovna škola Čeminac, Čeminac uputila je dana 6. veljače 2017. godine zahtjev za promjenu
naziva škole, Klasa: 602-01/17-01/18, Urbroj: 2100-16-01-17-01, Osječko-baranjskoj županiji, kao
osnivaču.
Od svog nastanka 1967. godine škola je nosila naziv ''Matija Gubec''. Okupacijom Baranje
promijenjen je naziv škole, a mirnom reintegracijom 1995. godine škola je dobila naziv Osnovna škola
Čeminac, Čeminac. Školske godine 2017./2018. škola slavi 50. godina od osnivanja te je želja radnika
škole, učenika, lokalne samouprave i žitelja Općine Čeminac vraćanje naziva škole ''Matija Gubec''
budući da je većinski dio žitelja doselio iz Hrvatskog zagorja.
Nakon izvršene provedbe u sudskom registru rezervacije imena/naziva Osnovna škola Matija
Gubec u Trgovačkom sudu u Osijeku, Školski odbor Osnovne škole Čeminac, Čeminac donio je, na
svojoj sjednici održanoj 27. siječnja 2017. godine, Odluku o utvrđivanju prijedloga promjene
imena/naziva Škole, Klasa: 003-06/17-01/03, Urbroj: 2100-16-08-17-01.
Temeljem članka 35. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(''Narodne novine'' broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/7., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i
137/15.), predstavničko tijelo donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz
samoupravnog djelokruga jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.
Člankom 27. stavak 1. Zakona o ustanovama (''Narodne novine'' broj 76/93., 29/97., 47/99., i
35/08.), propisuje se da ustanova može promijeniti naziv samo odlukom osnivača ustanove.
Temeljem članka 91. stavak 4. 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. i 7/17.),
osnivač ustanove dužan je donijeti odluku o promjeni naziva te podnijeti Ministarstvu zahtjev radi
dobivanja Rješenja kojim se ocjenjuje da je akt sukladan zakonu.
S obzirom da je Osječko-baranjska županija osnivač Osnovne škole Čeminac, Čeminac,
predlaže se donošenje akta koji u prijedlogu glasi:
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Temeljem članka 35. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(''Narodne novine'' broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/7., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i
137/15.), članka 27. stavak 1. Zakona o ustanovama (''Narodne novine'' broj 76/93., 29/97., 47/99., i
35/08.), članka 91. stavak 4. 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. i 7/17.) i članka 30.
točka 2. 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 _______________ 2017. godine

ODLUKU
o promjeni naziva Osnovne škole
Čeminac, Čeminac

Članak 1.
Mijenja se naziv Osnovne škole Čeminac, Čeminac i glasi: Osnovna škola ''Matija Gubec''.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku", a bit će
objavljena nakon što Ministarstvo znanosti i obrazovanja rješenjem utvrdi da je Odluka sukladna
zakonu.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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