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KLASA:003-06/18-01/03 

URBROJ:  2111-24/01-18-02     

Daruvar, 10. svibnja 2018.g.     
Z A P I S N I K 

sa 10. sjednice Školskog odbora Tehničke škole Daruvar, održane dana 10. svibnja 2018. 
godine u zbornici škole s početkom u 14:15 sati. 

Prisutni: Tomislav Brletić, prof., Libuška Klubičko- Palatinuš, dipl. ing., Miro Kligl, ing., Zlatko 

Getliher, ing., Miroslava Veltruski, prof., Darinka Nikolić,  Marijeta Donat, Sanja Klubička, dipl. ing.,  

ravnateljica (tek od treće točke dnevnog reda) i Anamarija Najdek, dipl. iur., tajnica, ujedno i 

zapisničarka. 

Predsjednica Školskog odbora, Libuška Klubičko- Palatinuš otvara 10. sjednicu Školskog 

odbora, pozdravlja sve prisutne, utvrđuje da su svi članovi Školskog odbora prisutni te predlaže 

sljedeći: 

D n e v n i   r e d : 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 09. sjednice Školskog odbora 

2. Razmatranje pristiglih prijava po natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja/ice 

3. Razno 
 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

AD 1. 

       Predsjednica daje na usvajanje  zapisnik sa 09. sjednice održane 24. travnja 2018. kojeg su 

svi članovi dobili na uvid putem elektronske pošte.  

Školski odbor jednoglasno 

usvaja zapisnik sa 09. sjednice Školskog odbora 

 

AD 2. 
    

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Razmatranje pristiglih prijava po natječaju 

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice.  

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice objavljen je 29. travnja 2018.g. u Večernjem listu, 

na oglasnoj ploči škole, web stranici škole te na web stranicama Zavoda za zapošljavanje. Rok za 

podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja. Predsjednica na početku konstatira da su 

pristigle dvije ponude koje su u tajništvu urudžbirane i nisu otvorene. Na jednoj od ponuda na kojoj na 



 

 

poleđini ne piše tko je pošiljatelj vidljivo je manje oštećenje na kuverti. Utvrđeno je da su obje ponude 

pristigle u propisanome roku. Nakon toga Predsjednica je krenula s otvaranjem ponuda. Prvo je 

otvorena ponuda od kandidatkinje Sanje Klubička. Utvrđeno je da je kandidatkinja dostavila svu 

potrebnu dokumentaciju te da ispunjava uvjete natječaja. Tada se krenulo s otvaranjem druge pristigle 

ponude. Predsjednica čita članovima podatke za drugog kandidata. Molbu je poslao mr. sc. Miro 

Matijaš, prof. iz Zagreba, radi u Osnovnoj školi Popovača. Predsjednica utvrđuje kako je dostavljena 

sva potrebna dokumentacija, dodatno i preslike raznih diploma, zahvalnica, pohvalnica, potvrda itd. te 

nakon čitanja i pregledavanja dokumenata utvrđeno je da kandidat također ispunjava uvjete iz 

natječaja. Kandidat mr. sc. Miro Matijaš, prof. u zamolbi navodi kako očekuje poziv na razgovor. 

Članovi Školskog odbora su se jednoglasno izjasnili da iz dostavljene dokumentacije imaju dovoljno 

informacija o kandidatu te ne žele njegovo dodatno predstavljanje. 

Nakon provedenog tajnog glasovanja na sjednicama Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i 

Skupu radnika koje će se održati 14. svibnja, i temeljem dostavljenih pisanih  zaključaka Školskom 

odboru, Školski odbor javnim glasovanjem će  izabrati kandidata za ravnatelja/icu Škole za koju će se 

tražiti prethodna suglasnost ministrice. 

 Tajnica je kopirala pristiglu dokumentaciju od kandidata te preslike proslijedila članovima 

izabranih od strane Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te člana izabranog od strane radničkog vijeća 

kako bi kandidate mogli predstaviti na svojim sjednicama. 

 

 
AD 3 

Pod točkom Razno, predsjednica Školskog odbora pozvala je ravnateljicu da se pridruži 
članovima na sjednici.  Ravnateljica obavještava članove kako je  u tijeku natječaj za tajnika/cu na 
određeno, puno radno vrijeme jer tajnica u 6. mjesecu odlazi na bolovanje/ rodiljni/roditeljski dopust. 
Do sada je pristiglo šest zamolbi. Ravnateljica napominje kako će s kandidatima koji ispunjavaju 
uvjete iz natječaja provesti razgovor te će se odluka donijeti na sljedećoj sjednici Školskog odbora. 
Članovi su se složili s time da se provedu razgovori jer ipak je to osoba koja je  najbliža ravnatelju te 
u nju ravnatelj treba imati puno povjerenje. Dogovoreno je da se sljedeća sjednica održi 17. svibnja. 

Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, sjednica je zaključena u 15:00 sati.  

                         Zapisničarka:                                                 Predsjednica Školskog odbora: 
           Anamarija Najdek, dipl. iur.                      Libuška Klubičko- Palatinuš, dipl. ing.



 

 

 


