
KLASA: 021-04/19-01/60 

URBROJ: 2133/1-01/01-19-03 

 

ZAPISNIK 
 

 

s 14. sjednice Odbora za izbor i imenovanje održane 10. travnja 2019. godine u 

dvorani za sastanke Ureda župana, A. Vranicznya br. 2/II, Karlovac. 

 

Sjednici nazočni:  mr. sc. HRVOJKA BOŽIĆ, mr. sc. VLADO JELKOVAC, IVICA 

GLÖCKNER, STJEPAN MIKULANDRIĆ, TOMISLAV MAGDIĆ, BRANKO EREMIĆ, 

HELENA STOJKOVIĆ  

 

Odsutni članovi:  - 

 

Ostali nazočni:  -  BRUNO BAJAC, viši stručni suradnik za pravna pitanja u Uredu župana 

 - MARIJA MEDIĆ, pročelnica Upravnog odjela za školstvo     

 

ZAPOČETO U 8.30 SATI.  

 

 Sjednicom Odbora predsjedala je gospođa mr. sc. HRVOJKA BOŽIĆ, predsjednica, 

utvrđuje kvorum od 7 nazočnih članova i predložila dnevni red.  

 

 Jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 

 

D n e v n i    r e d : 

 

1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Odbora 

2. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Prve osnovne škole 

Ogulin  

3. Razno  

 

 

 

 

 

TOČKA 1.  

Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Odbora 

 

 

 Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen zapisnik s 13. sjednice Odbora.  

 

 

TOČKA 2.  

Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Prve osnovne 

škole Ogulin  

 

Uvodno obrazloženje dala je gospođa mr.sc. Marija Medić, pročelnica Upravnog odjela za 

školstvo.  
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Gospodin mr. sc. Vlado Jelkovac ističe kako se u Odluci Školskog odbora treba samo 

predložiti razrješenje člana Školskog odbora, a ne ga razriješiti. Napominje kako bi tajnici 

Školskih ustanova trebali biti pravno potkovaniji.  

Gospodin Stjepan Mikulandrić nadodaje kako bi predsjednik Školskog odbora trebao 

znati prava i obaveze tog tijela te da on ne mora nužno biti pravnik.  

Gospođa mr. sc. Marija Medić slaže se sa sugestijama, no ističe problem nedostatka 

pravne struke u školskim ustanovama na nacionalnoj razini te napominje da će navedene 

sugestije ponovno prenijeti ravnateljima školskih ustanova.  

 

 

Jednoglasno, uz nazočnost 7 članova usvojen je sljedeći   

 

Z AK L J U Č A K 

 

Prihvaća se prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 

Prve osnovne škole Ogulin.  

  

 

TOČKA 3. 

 

Razno 

 

 Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

 

DOVRŠENO U 8.45 SATI.  

 

PREDSJEDNICA 

 

mr. sc. Hrvojka Božić 


	Pod ovom točkom nije bilo rasprave.



