
ZAPISNIK 

s konstituirajuće sjednice Školskog odbora Srednje škole Blato održane 05. svibnja 2017. godine u 20 sati 

u prostorijama škole. 

Nazočni:                                                                                                                                                                                

Ante Žuvela                                                                                                                        

Marino Sardelić                                                                                                                                                                                                                

Borka Petković 

Tončica Farac 

Jure Cetinić 

Tonči Andrijić 

Ivana Anić 

 

Sjednici su nazočni ravnatelj i tajnica škole kao zapisničar. Nakon što je ravnatelj škole sukladno članku 

30. Statuta škole  konstatirao da je nazočna natpolovična većina  članova Školskog odbora tj. svi članovi, 

predao je predsjedavanje sjednicom najstarijem članu školskog odbora Anti Žuveli , te se je prešlo  na 

raspravu. Predložen je sljedeći dnevni red: 

 

DNEVNI RED: 

1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima 

2. Verificiranje mandata imenovanih članova 

3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika 

4. Početak procedure za izbor i imenovanje ravnatelja Srednje škole Blato nakon završenog natječaja 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad.1/ Ravnatelj je izvijestio nazočne o članku 30.  Statuta Srednje škole Blato temeljem kojeg se saziva 

konstituirajuća sjednica nakon što su poznati svi članovi Školskog odbora, 2 člana iz reda Nastavničkog 

vijeća, 1 član iz reda Roditeljskog vijeća, 1 član iz reda Radničkog vijeća te 3 člana iz reda vlasnika- 

Županije Dubrovačko-Neretvanske. 



Ravnatelj je dao riječ najstarijem članu Školskog odbora Anti Žuveli, koji vodi sjednicu Školskog odbora 

dok se ne izabere predsjednik i zamjenik predsjednika. Ante Žuvela je pročitao Izvješće tijela koje biraju 

članove školskog odbora. U školski odbor su izabrani Ante Žuvela i Tončica Farac od strane Nastavničkog 

vijeća, Borka Petković iz Radničkog vijeća, Marino Sardelić iz Roditeljskog vijeća te Jure Cetinić, Ivana Anić 

i Tonči Andrijić,  imenovani temeljem Odluke župana Dubrovačko-neretvanske županije. 

Ad.2/ Imenovani članovi su verificirani. 

Ad.3/Borka Petković je predložila Antu Žuvelu za predsjednika školskog odbora, što su ostali članovi 

jednoglasno prihvatili. Ante Žuvela se zahvalio na ukazanom povjerenju, te predložio Tonča Andrijića za 

svog zamjenika, što su  ostali članovi jednoglasno prihvatili. 

Ad.4/Predsjednik školskog odbora, Ante Žuvela je izvijestio nazočne o tijeku i zatvaranju natječaja za 

izbor i imenovanje ravnatelja škole, te o broju pristiglih molba. Konstatirano je da je na natječaj pristigla 

jedna molba. Zatvorena kuverta se otvara, te predsjednik školskog odbora konstatira da je pristigla 

molba sadašnjeg ravnatelja Iva Gavranića. Uvidom u dokumentaciju, čitanjem životopisa, dokaza o 

nekažnjavanju, domovnice, potvrde o dokazu rada u odgojno-obrazovnoj ustanovi te diplome, utvrđeno 

je da priložena dokumentacija udovoljava uvjetima natječaja. Pošto je predsjednik ŠO konstatirao da 

molba udovoljava uvjetima natječaja predložio je da se uputi  zahtjev o očitovanju o pristiglim 

kandidatima na natječaj  Nastavničkom vijeću, Radničkom vijeću i Roditeljskom vijeću , a temeljem 

članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

Nakon što se očituju navedena tijela pisanim putem, sazvat će se ponovno sjednica Školskog  odbora. 

Članovi školskog odbora iz reda Nastavničkog vijeća, Radničkog vijeća i Roditeljskog vijeća, sukladno 

članku 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi dužni su zastupati mišljenje dano 

od tijela koje ih je biralo. 

Nakon provedene procedure Školski odbor je dužan zatražiti prethodnu suglasnost od Ministra  znanosti, 

obrazovanja i športa za onog kandidata koji dobije natpolovičnu većinu prisutnih na sjednici Školskog 

odbora.   Predsjednik ŠO je upoznao članove ŠO o tumačenju članka 127. Zakona o odgoju ni obrazovanju 

u osnovnoj i srednjoj školi - Ukoliko se  Ministar ne  očituje u  zakonskom roku,  nakon primitka 

pozitivnim ili negativnim odgovorom,   podrazumijeva se kao da je suglasnost izdana. Nakon navedenog 

roka saziva se sjednica Školskog odbora na kojoj se imenuje ravnatelj škole na rok od 5 godina, a 

predsjednik školskog odbora s imenovanim ravnateljem potpisuje Ugovor o radu na određeno vrijeme.     

Nakon kraće rasprave ova točka dnevnog reda je jednoglasno prihvaćena.     

Sjednica je završila u 21 h.  

Predsjednik Školskog odbora:                                                                              Zapisničar:                                          

Ante Žuvela, prof.                                                                                                 Marela Donjerković, prof.     


