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Z A P I S N I K 
 

Sa 6. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Cavtat, održane dana  15. prosinca 2020. godine u 

predvorju Osnovne škole Cavtat.  

 

 

Nazočni članovi Školskog odbora:  

 

1. P. T. , predsjednica Školskog odbora 

2. B. O., zamjenik predsjednice Školskog odbora 

3. S. D., član 

4. A. K., član 

5. M. M., član 

6. M. C., član (nazočan na sjednici putem usluge Zoom) 

7. I. K., član (nazočan na sjednici putem usluge Zoom) 

 

 

 

 

D n e v n i   r e d : 

 

1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora. 

2. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja/ice škole. 
 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

 

AD.1. 
 

Školski odbor je jednoglasno, bez rasprave, usvojio zapisnik s 5. sjednice Školskog odbora koja je 

održana dana 8. prosinca 2020.godine.  

 

AD.2. 
 

Predsjednica Školskog odbora P. T. upoznaje nazočne da su Školskom odboru škole dana 15. prosinca 

2020. godine dostavljeni Zaključci Skupa radnika, Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja o glasanju za  

kandidata koje obvezuje predstavnike tih tijela u Školskom odboru u postupku imenovanja 

ravnatelja/ice Osnovne škole Cavtat.  

Uz Zaključke Školskom odboru dostavljene su i preslike Zapisnika Izbornih povjerenstava Skupa 

radnika, Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja čime su ispunjene formalne pretpostavke da se pristupi 

postupku imenovanja ravnatelja škole. 
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Uvidom u Zapisnike Izbornih povjerenstava Školski odbor je utvrdio da su Skup radnika, Učiteljsko 

vijeće i Vijeće roditelja proveli tajno glasovanje radi zauzimanja stajališta o glasovanju za kandidata 

koje obvezuje njihove predstavnike u Školskom odboru u postupku imenovanja ravnatelja/ice škole. 

Školski odbor je također utvrdio da su Zaključci Skupa radnika, Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja 

istovjetni Listi kandidata utvrđenoj nakon provedenog tajnog glasovanja te da glase: 

 

• Zaključak Skupa radnika škole je da predstavnik Radničkog vijeća u Školskom odboru 

ima obvezu glasovati za kandidatkinju K. K. profesoricu razredne nastave,  

• Zaključak Učiteljskog vijeća škole je da oba predstavnika Učiteljskog vijeća u 

Školskom odboru imaju obvezu glasovati za kandidatkinju K. K. profesoricu razredne 

nastave 

• Zaključak Vijeća roditelja škole je da predstavnik Vijeća roditelja u Školskom odboru 

ima obvezu glasovati za kandidatkinju K. K. profesoricu razredne nastave. 
 

Predsjedavateljica sjednice je pojasnila da se sukladno odredbama Statuta škole imenovanje 

ravnatelja obavlja javnim glasovanjem, dizanjem ruku te se potom pristupilo glasovanju: 
 

Kandidatkinja K. K. , profesorica razredne nastave, dobila je sedam glasova.  

Za imenovanu su glasovali: 

• P. T. i B. O., predstavnici Učiteljskog vijeća u Školskom odboru,  

• S. D., predstavnica Radničkog vijeća u Školskom odboru,  

• I. K., predstavnik Vijeća roditelja u Školskom odboru 

• M. C., A. K.  i M. M., predstavnici Osnivača u Školskom odboru 

 
 

 

Nakon završenog glasovanja Školski odbor je jednoglasno donio 

 

O D L U K U 

 

O IMENOVANJU RAVNATELJICE  

OSNOVNE ŠKOLE CAVTAT 
 

I 

 

Gospođa Kate Kukuljica iz Komaja, Gornje selo 9, 20213 Čilipi, profesorica razredne 

nastave, imenuje se za ravnateljicu Osnovne škole Cavtat, na mandat od pet (5) godina. 

 

II 

 

Mandat iz točke I. ove Odluke počinje teći dana 29. siječnja 2021. godine. 

 

III 

 

Predsjednica Školskog odbora sklopit će ugovor o radu s imenovanom ravnateljicom. 

 

IV 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti ministra Ministarstva znanosti i 

obrazovanja. 



Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za 

suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana. 

 

O b r a z l o ž e nj e 
 

Školski odbor Osnovne škole Cavtat, na svojoj 4. sjednici, održanoj dana 16. studenoga 2020. 

godine, pod 3. točkom dnevnog reda, donio je Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje 

ravnatelja/ice Osnovne škole Cavtat. 

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Cavtat, objavljen je u Narodnim 

novinama broj: 128/20 i web stranici škole dana 20. studenoga 2020.godine, a što je u skladu 

s člankom 127. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." 
broj: 87/08., 86/09., 92./10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 

7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.).  

U otvorenom natječajnom roku zaprimljena je jedna prijava i to: 

• Gospođe Kate Kukuljica iz Komaja, Gornje selo 9, 20213 Čilipi, profesorica razredne nastave 

 

U skladu s člankom 127. stavak 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92./10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 

152/14., 7/17.,68/18., 98/19. i 64./20.) Školski odbor Osnovne škole Cavtat, na svojoj 5. 

sjednici održanoj dana 8. prosinca 2020.  godine utvrdio je Listu kandidata za imenovanje 

ravnatelja škole, na koju je uvrštena jedna kandidatkinja nakon provedenog vrednovanja 

dodatnih kompetencija, a nakon što je utvrđeno da je ista podnijela potpunu i pravovremenu 

prijavu te da ispunjava sve nužne uvjete natječaja. 

Dana 14. prosinca 2020. godine održane su sjednice Vijeća roditelja, Skupa radnika i 

Učiteljskog vijeća, na kojima su navedena tijela, tajnim glasovanjem utvrdila stajalište o 

glasovanju članova tih tijela u Školskom odboru, u postupku imenovanja ravnatelja škole, dok 

su članovi Školskog odbora iz reda predstavnika osnivača glasovali na samoj sjednici 

Školskog odbora dana 15. prosinca 2020. godine. 

Sukladno navedenim stajalištima i glasovanju članova Školskog odbora predstavnika 

Osnivača,  Školski odbor Osnovne škole Cavtat, na svojoj 6. sjednici, održanoj dana 15. 

prosinca 2020. godine, pod 2. točkom dnevnog reda, jednoglasno je odlučio da se gospođa 

Kate Kukuljica imenuje za ravnateljicu Osnovne škole Cavtat. 

Člankom 127. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." 
broj: 87/08., 86/09., 92./10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 

7/17., 68/18., 98/19 i 64/20) utvrđeno je da ravnatelja škole imenuje Školski odbor uz 

suglasnost ministra Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

Slijedom toga, ministru Ministarstva znanosti i obrazovanja, preporučenom poštom s 

povratnicom, dostavit će se zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje Kate Kukuljica 

ravnateljicom škole.  

Člankom 127. stavak 13. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." 
broj: 87/08., 86/09., 92./10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 

7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) utvrđeno je da odluka o imenovanju ravnatelja stupa na snagu 

nakon dobivene suglasnosti ministra, a ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana 

od dana dostave zahtjeva za suglasnošću smatra se da je suglasnost dana.  

Trajanje mandata ravnatelja utvrđeno je u skladu s člankom 127. stavak 1. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92./10., 105/10., 90/11., 

5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), dok je ovlast 

sklapanja ugovora o radu utvrđena člankom 128. rečenog Zakona.  

Slijedom navedenog Školski odbor Osnovne škole Cavtat, odlučio je kao u izreci ove Odluke. 

 



POUKA O PRAVNOM LIJEKU:   

 

Kandidati koji su podnijeli prijavu na natječaj imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju 

te mogu u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke zahtijevati sudsku zaštitu kod 

nadležnog suda.  

 

 

 

 

 

Zapisničar:       Predsjednica Školskog odbora: 

Pauline Runje       Perica Tomšić 

 

_____________________     ______________________ 


