
ZAPISNIK 

 

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

Zdenci dana 22.02.2017.godine s početkom u 18,30 sati. 

 

Nazočni članovi Školskog odbora: Marinko Nekić, Danijela Mikić, Alexandra  Milinković, 

Vlatka Lazar, Matija Inhof, Šime Jurlina,  

Ostali nazočni :Ravnateljica škole Mirjana Buneta-Knežević,Dejan Matota voditelj 

računovodstva, tajnik škole Stjepan  Ament- zapisničar. 

Izostanak opravdao: 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. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 
2. Usvajanje Izvješća inventurnih komisija 
3. Donošenje završnog obračuna Škole za 2016.godinu  

4. Razmatranje prijava kandidata po raspisanom natječaju za izbor i imenovanje  

    ravnatelja Osnovne škole Ivan Goran Kovačić,Zdenci 

5. Donošenje odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Osnovne škole Ivan  

    Goran Kovačić,Zdenci 

6. Različito 

 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.       

 

AD 1.  

 

Zapisnik sa prethodne sjednice jednoglasno prihvaćen. 

 

AD 2.  

 

Sa Izvješćem inventurnih komisija o izršenom popisu na dan 31.12.2016.godine nazočne članove 

školskog odbora upoznao je voditelj računovodstva Dejan Matota. 

Nakon rasprave Školski odbor jednoglasno usvaja Izvješća inventurnih komisija. 

Zapisnici Inventurnih komisija sastavni su dio ovog zapisnika. 

 

AD 3. 

 

S poslovanjem škole u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.godine nazočne članove školskog 

odbora izvijestio je voditelj računovodstva Dejan Matota. 

Nakon provedene rasprave Školski odbor jednoglasno donosi odluku o donošenju završnog 

obračuna Osnovne škole Ivan Goran Kovačić,Zdenci za 2016.godinu. 

Bilješke uz završni obračun Škole sastavni su dio ovog zapisnika. 



Nakon usvajanja završnog obračuna škole voditelj računovodstva Dejan Matota napušta sjednicu 

Školskog odbora. 

 

AD 4. 

 

Predsjednik školskog odbora nazočne članove školskog odbora izvijestio je da je na raspisani 

natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Škole došla samo jedna prijava i to prijava Mirjane 

Buneta-Knežević,diplomiranog defektologa nastavnika razredne nastave iz Orahovice. 

Natječaj je bio objavljen u dnevnom tisku -Glasu Slavonije, na web stranici i oglasnoj ploči Škole 

i HZZ-a 09.02.2017.godine i zaključen je osmog dana od dana objave. 

Prijava je zaprimljena 15.02.2017.godine i pravodobna je. 

Prijava se nalazi u zatvorenoj omotnici i predsjednik školskog odbora ju otvara pred svim 

članovima školskog odbora i utvrđeno je da je uz molbu imenovana priložila: 

 

- životopis, vlastoručno potpisan 

- potvrdu o položenom stručnom ispitu,izvornik 

- diplomu, ovjereni preslik 

- domovnicu, ovjereni preslik 

- uvjerenje o nekažnjavanju,izvornik 

- potvrda o stažu osiguranja,potvrda  HZMO-a,izvornik 

- potvrda o radnom iskustvu na odgojno obrazovnim poslovima,potvrda Škole o vrsti  

   poslova i trajanju radnog odnosa,izvornik 

 

Školski odbor utvrđuje da je prijava Mirjane Buneta-Knežević pravodobna i kompletna i da ista 

ispunjava sve propisane uvjete za ravnatelja. 

Nakon toga Školski odbor jednoglasno donosi Odluku o utvrđivanju kandidata za izbor ravnatelja 

Osnovne škole Ivan Goran Kovačić,Zdenci. 

Odluka o utvrđivanju kandidata za izbor ravnatelja Osnovne škole Ivan Goran Kovačić,Zdenci je 

sastavni dio ovog zapisnika. 

Prijava i kompletna dokumentacija Mirjane Buneta-Knežević kao i Odluka Školskog odbora o 

utvrđivanju kandidata za izbor ravnatelja Škole, umnožit će se u potrebnom broju primjeraka i 

predsjednik školskog odbora u skladu s odredbama Statuta škole dostavit će je u roku od 8 dana 

od sjednice Školskog odbora ravnatelju škole kao predsjedniku Učiteljskog vijeća,predsjedniku 

Vijeća roditelja i članu školskog odbora koji je izabran od skupa radnika kako bi se proveo 

postupak izbora kandidata za ravnatelja na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Skupu radnika. 

 

 AD 5. 

 

Predsjednik školskog odbora izvjestio je članove školskog odbora da ravnateljici škole Mirjani 

Buneta-Knežević mandat odnosno ugovor o radu za ravnatelja Škole istječe 03.03.2017. godine. 

Kako škola ne može biti bez ravnatelja, a postupak imenovanja ravnatelja neće biti završen do 

tog roka potrebno je imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja naše Škole. 

Predsjednik Marinko Nekić kao kandidata za vršitelja dužnosti ravnatelja predlaže sadašnju 

ravnateljicu škole Mirjanu Buneta-Knežević. Drugih prijedloga nije bilo. 

Mirjana Buneta-Knežević prihvaća kandidaturu za vršitelja dužnosti ravnatelja škole. 

Budući da je po odredbama Statuta škole predviđeno da se za vršitelja dužnosti ravnatelja 

glasovanje provodi tajnim glasovanjem tajnik škole je napravio glasačke listiće. 



Prije početka tajnog glasovanja ravnateljica škole napustila je sjednicu školskog odbora. 

Nakon toga pristupilo se tajnom glasovanju. 

Nakon provedenog tajnog glasovanja i javnog prebrojava glasova predsjednik školskog odbora je  

utvrdio sljedeće: 

1. Glasovanju pristupilo : svih 6 članova Školskog odbora nazočnih na sjednici 

2. Svih 6 glasačkih listića su važeći. 

3. Mirjana Buneta-Knežević : 6 glasova ZA 

4. Nevažećih listića nije bilo. 

Temeljem rezultata tajnog glasovanja Školski odbor jednoglasno donosi odluku da se Mirjana 

Buneta-Knežević,diplomirani defektolog nastavnik razredne nastave, imenuje za vršitelja 

dužnosti ravnatelja Osnovne škole Ivan Goran Kovačić,Zdenci  

Sa obavljanjem dužnosti vršitelja dužnosti ravnatelja započet će 04.ožujka 2017.godine. 

Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje od 04.03.2017.godine do imenovanja ravnatelja 

temeljem raspisanog natječaja. 

Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Osnovne škole Ivan Goran Kovačić,Zdenci 

sastavni je dio ovog zapisnika. 

Ovlašćuje se predsjednik školskog odbora da sa vršiteljem dužnosti ravnatelja sklopi ugovor o 

radu na određeno puno radno vrijeme  prema članku 131. Zakona o odgoju i obrazovanju u 

osnovnoj i srednjoj školi. 

Nakon završetka postupka tajnog glasovanja i imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja 

Škole,ravnateljica se vratila na sjednicu Školskog odbora.   

 

AD 6. 

 

Pod točkom različito nije bilo rasprave. 

 

 

Dovršeno u 19,25 sati. 

 

KLASA: 003-06-01/17-06 

URBROJ: 2189/30-17-03 

 

 

 

 

     Zapisničar                                                                             Predsjednik školskog 

                                                                                                               odbora 

 

 

_______________                                                                       __________________ 

  Stjepan   Ament                                                                             Marinko Nekić  

 

 


