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Z  A K L J U Č A K 
 

SA 38. SJEDNICE  ŠKOLSKOG  ODBORA 

OSNOVNE  ŠKOLE  STJEPANA  RADIĆA  BIBINJE 

ODRŽANE  U  UTORAK  14.2.2017. GODINE. S POČETKOM  U 12,40  SATI 

 

 

Nazočni  članovi Školskog odbora  :  

 

1. Đani Zvelf –  predstavnik Zaposleničkog vijeća 

2. Ružica Anušić  – predstavnica Učiteljskog vijeća  ( Predsjednica Školskog odbora ) 

3. Marija Mrkić –   predstavnica Učiteljskog vijeća 

4. Mile Spahija -   predstavnik Osnivača   

5. Bruno Bugarija  -  predstavnik Osnivača  

6. Vladimir Lovreković- predstavnik vijeća roditelja 

 

 

Nazočno je   6 ( šest )  članova Školskog odbora , što znači da se mogu donositi pravovaljane 

odluke 

 

Nenazočni  članovi : Vencislav Lonić  –  predstavnik  Osnivača,                                   

 

Predsjednica Školskog odbora Ružica Anušić pozdravila je sve prisutne i zahvalila 

na  njihovoj nazočnosti ovoj sjednici. 
 

PREDLOŽEN JE  I  USVOJEN DNEVNI  RED  IZ  POZIVA KAKO  SLIJEDI  : 
 

1. NATJEČAJ  ZA  RAVNATELJA/ICU – OTVARANJE  PRISTIGLIH  ZAMOLBI 

       

 

1.  TOČKA 

 
   NATJEČAJ  ZA  RAVNATELJA/ICU  –  OTVARANJE  PRISTIGLIH  ZAMOLBI 

 

  Predsjednica  Školskog  odbora  Ružica  Anušić  je otvorila jedinu pristiglu zamolbu 

  kandidatkinje  koja se javila na natječaj za ravnatelja/icu OŠ Stjepana Radića Bibinje, 

  a  koji je objavljen  u dnevnom tisku ( 24 sata ) 1.veljače 2017.godine.,  i na web  

  stranicama škole  i utvrdila slijedeće: 

 

Zamolbu je predala  gđa.Mirka Sikirić, VSS, dipl.psiholog iz  Bibinja,Pelađije 11 

- zamolba je predana na vrijeme odnosno u roku koji je propisan natječajem 

- kandidat ispunjava  uvjete natječaja što i potvrđuje priloženom dokumentacijom  

koju je priložila : 

- Životopis 

- domovnica 

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( diplomu ) 

- potvrdu o položenom stručnom ispitu 
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- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog          

odnosa Iz članka 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne stariju 

od 15 dana ). 

- potvrdu školske ustanove o  vrsti poslova  i trajanju radnog odnosa. 

- elektronički zapis HZMO o stažu osiguranja. 

Sva je potrebna dokumentacija u ovjerenoj preslici ili originalu 

 

Nakon što je utvrdila da je sva dokumentacija kompletna predsjednica je članovima 

Školskog odbora pročitala životopis prijavljene kandidatkinje 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

Nakon razmatranja jedine pristigle zamolbe Školski odbor OŠ Stjepana Radića Bibinje 

sukladno  članku 16.b. Statuta Osnovne škole Stjepana Radića Bibinje upućuje pisani 

zahtjev Skupu ( zboru ) radnika, Učiteljskom vijeću , te Vijeću roditelja zajedno s  

preslikom dokumentacije prijavljene kandidatkinje i izbornom listom , s ciljem da ta 

ista tijela po obavljenom postupku tajnog  glasovanja pisanim zaključkom u roku od 3. 

dana od dana održavanja sjednice  izvijesti Školski odbor o svom stajalištu glede izbora 

i imenovanja ravnatelja /ice Osnovne škole Stjepana Radića Bibinje. 

 

 

 

 

 

 

 


