
REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

OSNOVNA ŠKOLA  KULA NORINSKA 

Trg hrvatskih žrtava 17, 20341 Kula Norinska  

KLASA: 003-01-2022-43 

URBROJ: 2148-17-2022-01 

Kula Norinska, 14. ožujka 2022. 
 

 

 

ZAPISNIK 

 

Sa osme  (8) sjednice Školskog odbora, održane u ponedjeljak,  14. ožujka 2022. godine  

s početkom u 17,00 sati, u prostorijama Osnovne škole Kula Norinska   

 

Predsjedavateljica:  Sanja Vučković  

 

Prisutni članovi: 1. Sanja  Vučković, 2. Ivanka Šešelj, 3. Zora Vučković, 4.Marko Mustapić  i  

5. Gordana Ujdur 

 

opravdano :1. Nikola Batinović i 2. Mile Jerković 

 

Ostali prisutni: 

• Josip  Šprlje, ravnatelj Škole 

• Mladenka Vekić, tajnica Škole, zapisničarka 

 

Predsjednica ŠO  Sanja Vučković  pozdravlja prisutne članove Školskog odbora i 

potvrđuje da je na sjednici prisutan potreban broj članova (5/7) članova  za pravovaljano 

odlučivanje, da se poštuju sve  epidemiološke mjere određene od strane Stožera civilne zaštite 

i  Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. 

 

Predsjednica  ŠO  predlaže sljedeći  

 

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija zapisnika s prethodne 7. sjednice Školskog odbora 

2. Predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje kandidata   rednog broja 1  na 

listi kandidata u natječajnom postupku imenovanja ravnatelja Osnovne škole  Kula 

Norinska 

3. Upoznavanje članova Školskog odbora sa zaključcima Učiteljskog vijeća, Skupa 

radnika i Vijeća roditelja o zauzetim stajalištima u postupku imenovanja ravnatelja 

Osnovne škole  Kula Norinska  

4. Javno glasovanje o kandidatu s liste kandidata za ravnatelja Osnovne škola  Kula 

Norinska  i donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Osnovne škole  Kula Norinska  

5. Razno 

 

 

Dnevni red je dat na usvajanje jednoglasno usvojen. 

 

Zaključak:  



Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Točka 1. 

 

Zapisnik sa  7  sjednice Školskog odbora dostavljen je članovima Školskog odbora u 

radnom materijalu. Predsjedavateljica poziva članove da iznesu primjedbe na Zapisnik sa 

prethodne 7  sjednice  ŠO. 

Primjedbi nema. Predsjedavateljica poziva prisutne članove da se izjasne za ili protiv 

prihvaćanja Zapisnika s prethodne sjednice.  Zapisnik sa 7   usvojen  je jednoglasno  . 

 

Zaključak:  

Zapisnik sa  7 sjednice Školskog odbora je jednoglasno usvojen. 

 

Točka 2. 

Predsjednica ŠO Sanja Vučković najavljuje izlaganje programa rada za mandatno 

razdoblje kandidata s liste, te napominje da je radni materijal dostavljen svim članovima 

putem e-maila. 

Predsjedavateljica Sanja Vučković  poziva  kandidata  Josipa Šprlju  s liste, pod 

rednim brojem 1  da predstavi svoj program rada za mandatno razdoblje. 

Nakon što je kandidat  Josip Šprlje  s liste pod rednim brojem 1 predstavio svoj program, 

članovi Školskog odbora nisu postavili pitanja, te je kandidat napustio prostoriju. 

Predsjedavatelica  Sanja Vučković  poziva članove da iznesu primjedbe na iznesene 

programe rada za mandatno razdoblje kandidata Josipa Šprlje , odnosno da utvrde jesu li u 

skladu sa sadržajem programa rada priloženih uz prijavu na natječaj. 

Primjedbi nema. Predsjedsjednica ŠO  poziva prisutne članove da se izjasne za ili protiv 

prihvaćanja iznesenih programa rada kandidata. Programi rada kandidata su izloženi sukladno 

sadržaju iz radnog materijala te ih članovi potvrđuju sa  5  glasova - za. 

 

Zaključak:  

Programi rada kandidata  Josipa  Šprlje  su izloženi sukladno sadržaju u kojem su 

priloženi uz prijavu na natječaj te ih članovi ŠO  jednoglasno potvrđuju. 

 

Točka 3. 

 Predstavnica Učiteljskog vijeća pročitala je Zaključak i obvezi glasovanja sa sjednice UV.  

Zora Vučković pročitala  Zaključke o stajalištu Skupa radnika i Gordana Ujdur  pročitala je 

Zaključke  sa sjednice Vijeća roditelja   Predsjednica ŠO  napomenula  da su predstavnici iz 

reda učitelja i stručnih suradnika, iz reda radnika Škole i iz reda roditelja prilikom glasovanja 

obvezni zastupati stajalište tijela koje ih je imenovalo u Školski odbor. 

             Točka  4. 

Predsjedavateljica Sanja Vučković  poziva prisutne članove ŠO  da pristupe javnom 

glasovanju, dizanjem ruke. Za kandidata pod rednim brojem 1  Josip  Šprlje , glasovalo je   5 

članova Školskog odbora  – za.  

Predsjedavateljica poziva članove da iznesu primjedbe i eventualne nepravilnosti u 

postupku javnog glasovanja. 



Primjedbi i nepravilnosti nema. Predsjedavatelica  utvrđuje da je ravnateljem imenovan 

kandidat pod rednim brojem 1 Šprlje Josip sa    5  glasova  - za. 

 Predsjedavateljica je pročitala  prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Osnovne 

škole  Kula Norinska, Kula Norinska , i pozvao članove da iznesu primjedbe. 

Primjedbi nema. Predsjedavateljica  poziva prisutne članove da se izjasne za ili protiv 

prihvaćanja Odluke o imenovanju ravnatelja Osnovne škole  Kula Norinska, Kula Norinska . 

Odluka o imenovanju ravnatelja Osnovne škole  Kula Norinska  je usvojena sa    5  glasova – 

za  

 

Zaključak:  

Postupak javnog glasovanja u natječajnom postupku imenovanja ravnatelja Osnovne 

škole proveden je pravilno i svi članovi jednoglasno imenuju ravnateljem Osnovne škole  

Kula Norinska, Kula Norinska  kandidata  Šprlje Josipa . 

Odluka o imenovanju ravnatelja Osnovne škole  Kula Norinska  je jednoglasno 

usvojena. (prilog 1). 

 

Točka 5. 

 

 Pod točkom razno,  tajnica Mladenka Vekić dodatno izvjestila članove ŠO da će se sva 

natječajna dokumentacija za izbor ravnatelja Osnovne škole Kula Norinska u presliku 

dostaviti Ministarstvu  odgoja i obrazovanja u Zagrebu na suglasnost ministru , nakon čega će 

se imenovati ravnatelj Škole. 

 

Dnevni red je završen, o svim točkama predviđenim dnevnim redom je raspravljeno i 

o njima odlučeno.  

 

Predsjedavatelica Sanja Vučković  zaključuje sjednicu u  17,30 sati. 

 

Sastavni dio ovog Zapisnika su sljedeći prilozi:     

 

1. Odluka o imenovanju ravnatelja Osnovne škole  Kula Norinska  

 (prilog točki 3.) 

 

 

 

 Zapisničarka:                       Predsjedsjednica   Školskog odbora: 

 

________________                               M.P.                           ________________________ 

Mladenka  Vekić 

                                                                                                          Sanja  Vučković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

OSNOVNA ŠKOLA  KULA NORINSKA 

 Trg hrvatskih žrtava 17, 20341 Kula Norinska 

KLASA: 003-01-2022-43 

URBROJ: 2148-17-2022-01 

KULA Norinska , 14..ožujka 2022. godine 

 

 

 

ZAKLJUČCI 

 

Sa  osme  (8) sjednice Školskog odbora 

 

 

 

 

Zaključak 1. 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Zaključak 2. 

Zapisnik s 7. sjednice Školskog odbora je jednoglasno usvojen. 

 

Zaključak 3. 

Programi rada kandidata Josipa Šprlje  su izloženi sukladno sadržaju u kojem su priloženi uz 

prijavu na natječaj te ih članovi jednoglasno potvrđuju. 

 

Zaključak 4. 

Postupak javnog glasovanja u natječajnom postupku imenovanja ravnatelja Osnovne škole 

proveden je pravilno i svi  nazočni članovi ŠO  jednoglasno imenuju ravnateljem Osnovne 

škole  Kula Norinska, Kula Norinska  kandidata  Josipa  Šprlju . 

Odluka o imenovanju Josipa Šprlje  ravnateljem Osnovne škole  Kula  Norinska, Kula 

Norinska   je jednoglasno usvojena. (prilog 1). 

 

Zaključak 5. 

Dostava cjelokupne natječajne dokumentacije u Ministarstvo  

 

 

 

                   Predsjednica   Školskog odbora: 

 

        ____________________ 

                 Sanja  Vučković      
 


