
 

 

 

 

 

 

 

        

KLASA: 003-06/17-01/01 
URBROJ: 2103-64-01-17- 43 
 
Bjelovar, 13. listopada 2017. godine 
 

ZAPISNIK 
sa 3. sjednice Školskog odbora  

 
Mjesto održavanja: ured ravnatelja 
Početak sjednice: 15,15  sati 
Prisutni: Smiljka Bujić, Alica Bačeković Pavelić, Marko Dragičević, Ana Obračević, Edita Hehet 
Odsutni: Tihana Vincek Smešnjak,  Josip Zrinščak 
Ostali prisutni: Vojislav Kranželić - ravnatelj 
Zapisničar: Ivan Rajnović 
 
 Predsjednik pozdravlja sve prisutne i predlaže sljedeći dnevni red: 
 

Dnevni red: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Školskog odbora 
2. Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora 
3. Prethodna suglasnost za zasnivanjem  radnog odnosa 
4. Imenovanje člana Povjerenstva za kvalitetu iz reda dionika na prijedlog osnivatelja škole 
5. Razno 

 
  

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 

Ad 1. 
 

Predsjednik otvara prvu točku dnevnog reda Usvajanje zapisnika s druge  sjednice Školskog odbora. 
Pitanje i prijedloga nije bilo te je Zapisnik s  prve sjednice jednoglasno usvojen. 
 
 

Ad  2. 
 

 Predsjednik je otvorio drugu točku dnevnog reda. Obzirom da dvoje vanjskih članova Školskog odbora  
Tihana Vincek Smešnjak i Josip Zrinščak nisu prisutni na sjednici, verficiran je mandat prisutne Edite Hehet. 
 

Ad 3. 
 

 Predsjednik otvara treću točku dnevnog reda i daje riječ ravnatelju Vojislavu Kranželiću, isti je upoznao 
članove Školskog odbora o objavljenom i završenom natječaju za radno mjesto obavljanja poslova stručno 
komunikacijskog posrednika na određeno nepuno radno vrijeme od 32 sata tjedno do kraja nastavne godine 
2017./2018. Imenovano povjerenstvo utvrdilo je da jedino kandidatkinja Davorka Rivić, Kokinačkih žrtava  8,  
Bjelovar ispunjava uvjete iz natječaja, te je zatražio od Školskog odbora davanje prethodne suglasnosti za 
sklapanjem ugovora o radu sa istom. 
 Pitanja i prijedloga nije bilo te su članovi Školskog odbora jednoglasno dali prethodnu suglasnost za 
sklapanjem ugovora o radu s Davorkom Rivić sukladno uvjetima iz natječaja. 
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Ad   4. 
 Predsjednik je otvorio četvrtu točku dnevnog reda Imenovanje člana Povjerenstva za kvalitetu iz reda 
dionika na prijedlog osnivatelja škole, obzirom da je na sjednici prisutna samo jedna članica Školskog odbora 
kojeg imenuje osnivatelj škole  Edita Hehet, predsjednik je prisutnu upitao dali želi sukladno Zakonu o 
strukovnom obrazovanju biti članica povjerenstva iz reda dionika osnivatelja škole. Imenovana je dala suglasnost 
na postavljeni upit. 
 Pitanja i prijedloga nije bilo te zaključena četvrta točka dnevnog reda. 

 
Ad 5. 

 Po otvaranju pete točke dnevnog reda za riječ se javio ravnatelj škole Vojislav Kranželić i upoznao 
prisutne o prispjelim ponudama za osiguranje učenika za školsku godinu 2017./2018. Povjerenstvo u sastavu 
Vojsilav Kranželić, Ivan Rajnović i  Branka Mišir utvrdilo je da najbolje uvjete za osiguranje učenika ima Croatia 
osiguranja. Ravnatelj je zatražio suglasnost Školskog odora da se s osiguravajućim društvom Croatia sklopi 
ugovor za osiguranje učenika. 
 Pitanja i prijedloga nije bilo te je jednoglasno dana  suglasnost da se s Croatia osiguranjem sklopi 
ugovor. 
 Drugih pitanja i prijedloga nije bilo. 
 
  Predsjednik je zahvalio prisutnima na dolasku. 
 
 
Sjednica je završila u  16,00  sati. 
                                                                                  
  ___________________________________                   _________________________________________ 
              Zapisničar: Ivan Rajnović                                    Predsjednik Školskog odbora Marko Dragičević, prof. 


