
 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

GRAD ZAGREB 

OSNOVNA ŠKOLA IVANJA REKA 
Ivanja Reka, Ivanjorečka cesta 1 b 

 

KLASA: 007-04/22-02/22 
URBROJ: 251-731/01-22-2 

Zagreb, 15. prosinca 2022. godine 

 

ZAPISNIK 

 

 šesnaeste (16.) sjednice Školskog odbora, održane u četvrtak, 15. prosinca 2022. godine, 

s početkom u 20.15 sati, u prostorijama Osnovne škole Ivanja Reka, Ivanjorečka cesta 1 

b, Ivanja Reka 

 

 

Prisutni članovi: Irena Mihaljević, Ivan Kapović, Krešo Mišura, Hrvoje Kukas, Jela Bićanić, 

Mateja Mikulaš, Zlatka Pavlić Držanić 

  

Odsutni članovi: nema 

 

 

Ostali prisutni: v.d. ravnatelja, Ivana Jozić Kalemušić 

 

 

Predsjedavateljica, Irena Mihaljević,  pozdravlja prisutne članove Školskog odbora i 

potvrđuje da je na sjednici prisutan potreban broj članova (7/7 članova) za pravovaljano 

odlučivanje te predlaže sljedeći: 

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija zapisnika 15. sjednice Školskog odbora 

2. Predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje kandidata s listi kandidata 

koji ostvaruju jednaki broj bodova u natječajnom postupku imenovanja 

ravnatelja/ice Osnovne škole Ivanja Reka 

3. Upoznavanje članova Školskog odbora sa zaključcima Učiteljskog vijeća 

Radničkog vijeća i Vijeća roditelja o zauzetim stajalištima u postupku 

imenovanja ravnatelja/ice Osnovne škole Ivanja Reka 

4. Javno glasovanje o kandidatu s liste kandidata koji ostvaruju jednaki broj 

bodova za imenovanje ravnatelj/ice Osnovne škole Ivanja Reka 

5. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Osnovne škole Ivanja Reka 

6. Razno 

 

Za zapisničara se određuje Krešo Mišura. Jednoglasno prihvaćeno. 

 



Dnevni red je dat na usvajanje. 

 

Zaključak:  

Predloženi dnevni red je utvrđen. 

 

Točka 1. 

 

Verifikacija zapisnika 15. sjednice Školskog odbora 
Zapisnik s 15. sjednice Školskog odbora dostavljen je članovima Školskog odbora u pisanom 

obliku uz poziv na 16. sjednicu Školskog odbora. Predsjedavateljica poziva članove da iznesu 

primjedbe na Zapisnik s prethodne sjednice.  

Primjedbi nema. Predsjedavateljica poziva prisutne članove da se izjasne za ili protiv 

prihvaćanja Zapisnika s prethodne sjednice. Zapisnik je usvojen sa 7 glasova -  za. 

 

Zaključak:  

Zapisnik s 15. sjednice Školskog odbora je prihvaćen sa 7 glasova-za. 

 

Točka 2. 

Predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje kandidata s listi kandidata koji 

ostvaruju jednaki broj bodova u natječajnom postupku imenovanja ravnatelja/ice 

Osnovne škole Ivanja Reka 

Predsjedavateljica najavljuje izlaganje programa rada za mandatno razdoblje kandidata s liste. 
Predsjedavateljica poziva prvog kandidata s liste, pod rednim brojem 1., Crnić, Dubravku da 

predstavi svoj program rada za mandatno razdoblje. 
Nakon što je kandidatkinja s liste pod rednim brojem 1. predstavila svoj program, članovi 

Školskog odbora su postavili pitanja, te je kandidatkinja napustila prostoriju. 
Predsjedavateljica poziva drugog kandidata s liste, pod rednim brojem 2., Jolić, Stipu  da 

predstavi svoj program rada za mandatno razdoblje. 
Nakon što je kandidat s liste pod rednim brojem 2. predstavio svoj program, članovi Školskog 

odbora su postavili pitanja te je kandidat napustio prostoriju.  
Predsjedavateljica poziva članove da iznesu primjedbe na iznesene programe rada za 

mandatno razdoblje kandidata.  
Primjedbi nema. Predsjedavateljica poziva prisutne članove da se izjasne za ili protiv 

prihvaćanja iznesenih programa rada kandidata. Programi rada kandidata su izloženi sukladno 

sadržaju iz prijave na natječaj. 

 

Zaključak:  

Kandidati su upoznali članove Školskog odbora sa programima rada sukladno sadržaju 

prijave za natječaj. 

 

Točka 3. 

Upoznavanje članova Školskog odbora sa zaključcima Učiteljskog vijeća Radničkog 

vijeća i Vijeća roditelja o zauzetim stajalištima u postupku imenovanja ravnatelja/ice 

Osnovne škole Ivanja Reka 

Predsjedavateljica je pročitala zaključke o stajalištu Učiteljskog vijeća, Radničkog vijeća i 

Vijeća roditelja, te napominje da su predstavnici iz reda učitelja i stručnih suradnika, iz reda 

radnika Škole i iz reda roditelja prilikom glasovanja obvezni zastupati stajalište tijela koje ih 

je imenovalo u Školski odbor. 



Zaključak:  

Članovi Školskog odbora upoznati su sa zaključcima Učiteljskog vijeća, Radničkog 

vijeća i Vijeća roditelja o zauzetim stajalištima u postupku imenovanja ravnatelja/ice 

Osnovne škole Ivanja Reka. 

 

Točka 4. 

 

Javno glasovanje o kandidatu s liste kandidata koji ostvaruju jednaki broj bodova za 

imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Ivanja Reka  

Predsjedavateljica poziva prisutne članove da pristupe javnom glasovanju, dizanjem ruke.  

Za kandidata pod rednim brojem 1.Crnić, Dubravku glasovala su 2 članova Školskog odbora 

–za.  Glas za kandidatkinju Crnić dali su predstavnik Vijeća roditelja, gospodin Hrvoje Kukas 

i predstavnica Osnivača, Zlatka Pavlić Držanić. 

Za kandidata pod rednim brojem 2. Jolić, Stipu glasovalo je 5 članova Školskog odbora- za.  

Glas za kandidata Jolića dali su predstavnici Učiteljskog vijeća, Irena Mihaljević i Ivan 

Kapović te predstavnik Radničkog vijeća, Krešo Mišura. Uz predstavnike Učiteljskog i 

Radničkog vijeća glas kandidatu Joliću dale su i predstavnice Osnivača, Jela Bićanić i Mateja 

Mikulaš. 

Predsjedavateljica poziva članove da iznesu primjedbe i eventualne nepravilnosti u postupku 

javnog glasovanja. 

 

Zaključak: 

Postupak javnog glasovanja u natječajnom postupku imenovanja ravnatelja Osnovne 

škole proveden je pravilno i svi članovi su glasali. Kandidat pod rednim brojem 2., Jolić 

Stipe dobio je većinu glasova (5/7).  

Točka 5. 

 

Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Osnovne škole Ivanja Reka 

Stajalište tijela da je kandidatkinja pod rednim brojem 1. Crnić, Dubravka dobila, 2 glasa a 

kandidat pod rednim brojem 2. Jolić, Stipe dobio je 5 glasova. 

U skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi čl. 127., Zakonom o 

ustanovama od čl. 38. – 42. i čl. 69. Statuta imenuje Stipe Jolić za ravnatelja Osnovne škole 

Ivanja Reka. 

 

Zaključak: 

Odluka o imenovanju ravnatelja Osnovna škole Ivanja Reka donesena je sa 5 glasova – 

za. 

 

Točka 6. 

Razno 

Pod točkom razno, predsjedavateljica je pozvala nazočne članove da iznesu prijedloge, 

primjedbe i pitanja. Nazočni članovi nemaju prijedloga, primjedbi ni pitanja. 

 

V.d. ravnatelja izvješćuje članove Školskog odbora o božićnoj priredbi i božićnom sajmu koji 

će se održati idući tjedan u ponedjeljak i utorak. 

 



Dnevni red je završen, o svim točkama predviđenim dnevnim redom je raspravljeno i 

o njima odlučeno.  

 

Predsjedavateljica zaključuje sjednicu u 21.30 sati. 

 

 

 

 Zapisničar:                    Predsjednica Školskog odbora: 

 

________________                                                                       ________________________ 

Krešo Mišura, mag. oec.                    Irena Mihaljević, dipl. uč. 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

GRAD ZAGREB 

OSNOVNA ŠKOLA IVANJA REKA 
Ivanja Reka, Ivanjorečka cesta 1 b 

 

KLASA: 007-04/22-02/22 

URBROJ: 251-731/01-22-3 

 

Zagreb, 15. prosinca 2022. godine 

 

 

ZAKLJUČCI 

 

s šesnaeste  (16.) sjednice Školskog odbora 

 

 

Zaključak 1. 
Zapisnik s 15. sjednice Školskog odbora je prihvaćen sa 7 glasova-za. 

 

Zaključak 2. 

Kandidati su upoznali članove Školskog odbora sa programima rada sukladno sadržaju 

prijave za natječaj. 

 

Zaključak 3.  

Članovi Školskog odbora upoznati su sa zaključcima Učiteljskog vijeća, Radničkog vijeća i 

Vijeća roditelja o zauzetim stajalištima u postupku imenovanja ravnatelja/ice Osnovne škole 

Ivanja Reka. 

 

Zaključak 4. 
Postupak javnog glasovanja u natječajnom postupku imenovanja ravnatelja Osnovne škole 

proveden je pravilno i svi članovi su glasali. Kandidat pod rednim brojem 2., Jolić Stipe dobio 

je većinu glasova (5/7).  

 

Zaključak 5. 

 

Odluka o imenovanju ravnatelja Osnovna škole Ivanja Reka donesena je sa 5 glasova – za. 

 

 

 

                   Predsjednica Školskog odbora 

 

_______________________ 

                        Irena Mihaljević, dipl. uč. 
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