
Izvod iz zapisnika sa 22. Sjednice ŠO održane 26.2.2015. 

Početak Sjednice u 18,00 sati. 

Prisutni: Štefica Hendija, Suzana Matejaš, Božica Lesičar, Mirela Behin, Tomislav Depikolozvane, 

Dragutin Labaš, Marko Rihtarić 

Dnevni red: 

1. Izvod iz zapisnika s prošle sjednice ŠO 

2. Izvješća o zauzetim stajalištima Učiteljskog i Radničkog Vijeća te Vijeća roditelja o izboru i 

imenovanju ravnatelja 

3. Predstavljanje kandidata Krešimira Krivdića 

4. Izbor ravnatelja škole na rok od pet godina 

5. Imenovanje vršitelja dužnosti i ravnatelja do imenovanja ravnatelja 

6. Prethodna suglasnost ŠO za upražnjeno radno mjesto učitelja tjelesne i zdravstvene kulture 

7. Donošenje Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti 

8. Izmjene i dopune Statuta (NN 152/14) 

9. Razno 

1. Izvod iz zapisnika pročitan i prihvaćen jednoglasno. 

2. Izvješća o zauzetim stajalištima Učiteljskog i Radničkog vijeća te Vijeća roditelja o izboru i 

imenovanju ravnatelja.   

Pročitan je Izvod iz zapisnika sa Sjednice Vijeća roditelja. Vijeće roditelja podržava kandidata 

Krešimira Krivdića rezultatom 6 glasova „ZA“ i jedan suzdržan glas.  

Pročitana Odluka Učiteljskog vijeća, kojim podržavaju kandidata Krešimira Krivdića jednoglasno, 20 

glasova „ZA“ od ukupno prisutnih 20 članova Učiteljskog vijeća. 

Pročitana Odluka Radničkog vijeća, koje podržava kandidata Krešimira Krivdića jednoglasno, 29 

glasova „ZA“ od ukupno prisutnih 29 članova Radničkog vijeća. 

3. Predstavljanje kandidata Krešimira Krivdića. Kandidat Krešimir Krivdić osobno se predstavio ŠO te 

istaknuo svoje dosadašnje radno iskustvo i postignuća. 

4. Izbor ravnatelja škole na rok od pet godina. Kvorum za održavanje Sjednice postoji te se pristupilo 

javnom glasanju za jedinog kandidata: 

    1. KRIVDIĆ KREŠIMIR 

Rezultat glasanja članova ŠO je sedam-nula, odnosno jednoglasno za KREŠIMIRA KRIVDIĆA, 

diplomiranog katehetu, VSS, 13 godina radnog staža. 

5. Imenovanje Vršitelja dužnosti ravnatelja do imenovanja ravnatelja. Prema Zakonu o odgoju i 

obrazovanju i Statutu škole ŠO je dužan imenovati Vršitelja dužnosti škole, do imenovanja ravnatelja. 

Predsjednica čita Statut škole, kako se prema Statutu i po kojim uvjetima imenuje Vršitelj dužnosti. 

Predsjednica predlaže Krešimira Krivdića, od drugih članova nema prijedloga za Vršitelja dužnosti 



škole. Provodi se tajno glasanje, izrađeno je sedam listića. Tajnim glasanjem je jednoglasno izabran 

Krešimir Krividć, 7:0 za Vršitelja dužnosti ravnatelja škole do imenovanja ravnatelja škole. 

6. Prethodna suglasnost ŠO za radno mjesto učitelja TZK. Dosadašnji učitelj TZK, Ivica Škrlec je dao 

ostavku zbog pronalaska drugog radnog mjesta s punim radnim vremenom i bliže njegovom mjestu 

stanovanja. ŠO treba dati prethodnu suglasnost za novog učitelja TZK, Slavena Belinića za novog 

učitelja TZK. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

7. Donošenje Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti. Donošenje 

Pravilnika na prijedlog ravnatelja. Bagatelna vrijednost – do 200.000 kuna za nabavu roba i usluga te 

radova. ŠO je jednoglasno, dizanjem ruke sa sedam glasova „ZA“ donio odluku o prihvaćanju 

provedbe Zakona Pravilnika o provedbi postupka javne nabavne bagatelne vrijednosti.  

8.  Izmjene i dopune Statuta (NN 152/14). ŠO jednoglasno donosi Izmjene i dopune Statuta. 

9. Razno. Predsjednica govori da će ravnatelj napraviti raspored slobodnih učionica u vrijeme 

individualnih razgovora te će roditelji koji to žele, moći dobiti informacije na taj način. Predsjednica 

govori o problemu malog broja djece i o problemu iseljavanja stanovništva iz Lobora, napominje da 

takva situacija nije samo ovdje, već i u cijeloj državi. Ostali članovi se uključuju u raspravu. 

Sastanak je završen u 18,40 sati, stranicom broj 4. 

Zapisničar: Marija Cvetko 

 


