
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
KLASA: 003-06/17-01/01 
URBROJ: 2103-64-01-17-22 
 
Bjelovar, 10. svibnja 2017.godine 
 
 

ZAPISNIK 
sa konstituirajuće sjednice Školskog odbora 

 
Mjesto održavanja: ured ravnatelja 
Početak sjednice: 15,15 sati 
Prisutni :, Marko Dragičević, Smiljka Bujić,  Alica Bačeković Pavelić, Ana Obračević 
    
Odsutni: tri člana osnivatelja ( škola nije dobila podatke o istima) 
Ostali prisutni : Vojislav Kranželić, prof. 
Zapisničar:  Ivan Rajnović 
 
  Ravnatelj Vojislav Kranželić pozdravlja sve prisutne i na temelju članka 39. Statuta škole daje 
riječ najstarijem  članu od prisutnih  Smiljki Bujić  da dalje vodi sjednicu prema dnevnom redu. 
 

Smiljka Bujić  preuzima vođenje sjednice i čita dnevni red. 
 

1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora 
 

2. Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora 
 

3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora 
 

4. Razno 
 

  Pitanja i prijedloga nije bilo te je jednoglasno usvojen dnevni red. 
 

I. 
 

  Članica Školskog obora Smiljka Bujić otvara prvu točku dnevnog reda Izvješće  
 predsjedavatelja sjednice o imenovanim Članovima Školskog odbora. Ista je obrazložila  
 postupak izbora članova Školskog odbora sukladno Statutu Škole. 
  Na sjednici Nastavničkog vijeća Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar održano  
 je tajno glasovanje i najviše glasova su dobile: 
  Smiljka Bujić i Alica Bačeković Pavelić. 

Na Skupu radnika Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar održano je tajno glasovanje  
 i najviše glasova je dobio: 
  Marko Dragičević. 
  I na Vijeću roditelja održano je sukladno Statutu škole javno glasovanje i najviše  
 glasova je dobila Ana Obračević, Jezerska 22,  Bjelovar, roditelj učenice 1.D razreda. 
 

Predsjednica je također konstatirala da ispred osnivatelja Škole, Županije Bjelovarsko  - 
bilogorske, nismo dobili Odluku o imenovanju članova Školskog odbora. 

 
  Pitanja i prijedloga nije bilo te je zaključena prva točka dnevnog reda. 
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II. 
 

  Predsjedavateljica konstituirajuće  sjednice Školskog odbora Smiljka Bujić otvara drugu točku  
 dnevnog reda Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora. 

Obzirom da Škola nije dobila od osnivatelja škole (Županija Bjelovarsko – Bilogorska) Odluku 
o imenovanju članova Školskog odbora, verificiranje mandata imenovanih članova obavljeno je sa 
prisutnim članovima ( sukladno članku 120. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 
školi). 

Pitanja i prijedloga nije bilo  te je predsjedavateljica Školskog odbora Smiljka Bujić dala drugu 
točku dnevnog reda na glasovanje. 

Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora jednoglasno je usvojeno  i 
odrađeno. 

 
     III. 
 
Predsjedavateljica sjednice otvara treću točku dnevnog reda Izbor predsjednika i zamjenika 

predsjednika Školskog odbora. Ista je predložila da se član Školskog odbora Marko Dragičević imenuje 
za predsjednika, a za zamjenika Alica Bačeković Pavelić.  

Pitanja i drugih prijedloga nije bilo te se pristupilo glasovanju. 
Predloženi kandidati  jednoglasno su izbrani, Marko Dragičević za predsjednika Školskog 

odbora, a Alica Bačeković Pavelić za zamjenika predsjednika Školskog odbora. 
Za zapisničara predložen je tajnik Škole Ivan Rajnović i  prijedlog je jednoglasno usvojen. 
Predsjedavateljica je zaključila treću točku dnevnog reda i dalje vođenje sjednice predala 

novom predsjedniku Marku Dragičeviću. 
IV. 

 
Predsjednik otvara točku dnevnog reda Razno i za riječ se javio ravnatelj Vojisla Kranželić. Isti 

je članove Školskog odbora upoznao o tijeku održavanja Dana Škole. Ravnatelj je sukladno članku 66. 
Statuta Škole predložio za njegovu zamjenicu Branku Mišir profesoricu matematike, te zatražio 
suglasnost Školskog obora za istu. 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su imenovali Branku Mišir, prof. za zamjenicu ravnatelja 
Vojislava Kranželića. 

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo te je predsjednik zaključio četvrtu točku dnevnog reda. 
 
 
Predsjednik je zahvalio prisutnima na dolasku. 
 
 
Sjednica je završila u  15,45  sati. 
                                                                                  
   Zapisničar: Ivan Rajnović        Predsjednik Školskog odbora:Marko Dragičević, prof. 


