
ZAPISNIK 

 

sa sjednice Školskog odbora Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Zdenci održane u matičnoj školi  

Zdenci dana 04.01.2017.godine s početkom u 8,30 sati. 

 

Nazočni: Marinko Nekić, Danijela Mikić, Alexandra  Milinković, Vlatka Lazar, Matija Inhof, Šime 

Jurlina ravnateljica škole Mirjana Buneta-Knežević, tajnik škole Stjepan  Ament- zapisničar. 

Izostanak opravdali: Mario Vučković    

 

       Nakon što je predsjednik Školskog odbora Marinko Nekić utvrdio da je na sjednici nazočno 

šest od sedam članova Školskog odbora i da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka, 

predložio je sljedeći 

 

DNEVNI  RED 
      

1. Donošenje Odluke o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/icu školi 
2. Različito 
 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.       

AD 1.  

 

       Tajnik škole izvijestio je nazočne članove Školskog odbora da je 29.prosinca 2016.godine na 

stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja izdano priopćenje, a odnosi se na Nacrt prijedloga 

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u 

kojem će se tražiti brisanje članka 126.a Zakona koji propisuje da ravnatelji škola moraju imati 

licenciju za rad. 

       Budući da će se izbor i imenovanje ravnatelja škola provoditi prema novim odredbama Zakona 

o   izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  čije se 

donošenje očekuje u hitnoj proceduri tijekom mjeseca siječnja 2017.godine uz konzultaciju sa 

prosvjetnom inspekcijom i Ministarstvom potrebno je donijeti odluku o poništenju natječaja za 

izbor i imenovanje ravnatelja škole koji je objavljen 28.12.2016.godine. 

       Odluka o poništenju natječaja objavit će se u javnom glasilu-Glasu Slavonije, na oglasnoj 

stranici HZZ-a i stranici i oglasnoj ploči škole. 

Tekst odluke o poništenju natječaja za ravnatelja škole sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

AD 2.     

 

Pod točkom različito nije bilo rasprave. 
 

Dovršeno u 08,50 sati. 

 

 

     Zapisničar                                                                             Predsjednik školskog 

                                                                                                               odbora 

 

 

_______________                                                                       __________________ 

  Stjepan   Ament                                                                               Marinko Nekić   

 

 

 

 



KLASA: 602-02-01/17-04 
URBROJ:2189/30-17-01 
Zdenci,04.siječnja 2017.godine 
 
 
  
Na  temelju odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 

br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12, 94/13. i 152/14.) i odredbi  

Statuta Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Zdenci, Školski odbor Osnovne škole Ivan Goran Kova-

čić Zdenci na sjednici održanoj 04.01.2017.godine, donosi 

 

 

ODLUKU 

 o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole 

 

 

1. Zbog proceduralnih razloga Školski odbor Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Zdenci do-

nosi odluku o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole objavljenog 

28.12.2016.godine. 
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

                                                                         Predsjednik školskog odbora 

 

 

 

                                                                           Marinko  Nekić 
 


