
OSNOVNA ŠKOLA KNEZA MISLAVA, KAŠTEL SUĆURAC 

Zapisničar:                                   Predsjedatelj do izbora predsjednika:                     Predsjednica Školskog odbora       

Tonći Guić, tajnik                        Nada Topić                                                       Nada Topić 

 

ZAPISNIK 
 

1. – KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA – 2020./21. 
 

DATUM: 12. travnja 2021. god. 
 

SAT: 12,30 u uredu ravnateljice 
 

Sjednici Školskog odbora prisustvuju ravnateljica i tajnik škole. 
 

PREDSJEDATELJICA: Nada Topić do izbora predsjednika kao najstariji član, a po izboru i kao predsjednica do kraja 

sjednice. 
 

Sjednicu Školskog odbora otvorila je ravnateljica škole Anita Luketin i nakon što je utvrdila da je na sjednici nazočan 

potreban broj članova Školskog odbora za valjano odlučivanje predložila je sljedeći: 

 

Dnevni red: 

1. Izvješće predsjedatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora 

2. Verificiranje mandata imenovanim članovima Školskog odbora 

3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora 

4. Razno 
 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 

Ravnateljica je prije prepuštanja vođenja sjednice najstarijem članu Školskog odbora, dala riječ tajniku Škole koji je 

pozdravio i čestitao svim novoizabranim članovima Školskog odbora i uputio ih na primjenu važećeg Poslovnika o radu 

Školskog odbora i Statuta škole koji uređuju način rada Školskog odbora i teme o kojima se raspravlja i odlučuje na 

sjednicama Školskog odbora. Tajnik je posebno upozorio članove Školskog odbora na dužnosti članova Školskog odbora 

za čuvanjem, kao poslovne tajne, svih povjerljivih podataka o Školi za koje doznaju u obnašanju povjerenih im dužnosti.  

Do izbora predsjedni-ka/ce i zamjeni-ka/ce Školskog odbora, predsjedavanje sjednice je povjereno najstarijem članu 

Školskog odbora, kolegici Nadi Topić. 

 

AD.1. 

Po ovom točkom dnevnog reda predsjedavateljica sjednice, Nada Topić, upoznala je nazočne da su nakon provedenih 

izbornih procedura od strane školskih tijela u Školski odbor imenovani: 

- Marija Buzov - predstavnik radnika  

- Josip Krokar i Nada Topić  - predstavnici učitelja i stručnih suradnika,  

- Aurelija Erceg - predstavnik roditelja 
 

AD.2. 

Pod ovom točkom dnevnog reda, a sukladno članku 34. Statuta škole, predsjedavateljica sjednice Nada Topić izvršila je 

provjeru identiteta članova Školskog odbora uvidom u osobne iskaznice, kao i Uvjerenja Ministarstva pravosuđa i uprave 

za imenovane članove kojima je potvrđeno da nisu osuđivani, čime je mandat imenovanih članova verificiran odnosno 

potvrđen te traje četiri godine, odnosno do 12.4.2025. godine. 
 

AD.3. 

Pod ovom točkom dnevnog reda pristupilo se postupku izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora te 

je Nada Topić, predsjedavateljica sjednice, zamolila nazočne da predlože kandidate za predsjednika i zamjenika 

predsjednika Školskog odbora. 

Jednoglasno je donesena odluka: „Nada Topić izabrana je za predsjednicu Školskog odbora, a Joško Krokar za 

zamjenika predsjednice Školskog odbora. Predsjednica i zamjenik predsjednice Školskog odbora biraju se na 

vrijeme od četiri godine. Izborom predsjednika i zamjenika predsjednice Školskog odbora isti je konstituiran“. 
(Klasa:003-06/21-01/3; Urbroj:2134/01-14-08-21-3) 

Sjednica je završena u 13,00 sati. 

          

Klasa: 003-06/21-01/3 

Urbroj: 2134/01-14-08-21-2 

Kaštel  Sućurac, 12.4.2021. godine 


