
OŠ – SE DOLAC 

Klasa: 003-07/18-01/3 

Ur.br: 2170-55-04/3-18-4 

 

DNEVNI RED I ZAKLJUČCI S 

6. SJEDNICE VIJEĆA RODITELJA 

ODRŽANE 20.11.2018. U 18:00 SATI 

 

D  N  E  V  N  I      R  E  D 

 

  1. Usvajanje dnevnog reda 6. sjednice 

2. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

3. Donošenje stajališta Vijeća roditelja o izboru ravnatelja 

   -Imenovanje izbornog povjerenstva (tri člana) 

   -Predstavljanje programa za mandatno razdoblje kandidata 

   -Tajno glasovanje 

   -Utvrđivanje i objava rezultata glasovanja 

 -Donošenje pismenog Zaključka koji se dostavlja Školskom odboru 

4. Razno 

 

Ad.1) Predsjednica Vijeća roditelja postavlja pitanje prisutnim članovima Vijeća roditelja ima li netko  

prijedlog za nadopunu ili izmjenu predloženog dnevnog reda. Nitko se ne javlja za riječ pa se nakon 

glasovanja konstatira da je današnji dnevni red jednoglasno usvojen. 

Ad.2) Nakon što je zapisnik s prethodne sjednice pročitan i nije bilo primjedbi na isti, glasovanjem je 

jednoglasno prihvaćen. 

Ad.3) Na prijedlog Predsjednice, Vijeće roditelje donosi jednoglasno,  
 

O D L U K U 
o imenovanju Izbornog povjerenstva za provođenje postupka glasovanja radi donošenja 
stajališta Vijeća roditelja u postupku izbora i imenovanja ravnatelja/ice Osnovne škole – 

Scuola elemetare Dolac, iz Rijeke, u sljedećem sastavu: 
 



1. Nemanja Cvijanović, predsjednik 
2. SaraVrbaški, član 
3. Anto Marić, član. 

Temeljem Zapisnika Izbornog povjerenstva Vijeća roditelja o rezultatima izbora kandidata za izbor i 
imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole – Scuola elementare Dolac, Vijeće roditelja donosi 
jednoglasno  

Z A K L J U Č A K   Vijeća roditelja 
po izvršenom glasovanju o izboru i imenovanju kandidata za ravnatelja/ice Osnovne škole – Scuola 

elementare Dolac 
 

I. 

Utvrđuje se da je predstavnik Vijeća roditelja u Školskom odboru Michele Scalembra. 

II. 

Ovim zaključkom se utvrđuje da je u postupku tajnog glasovanja oko zauzimanja stajališta Vijeća 

roditelja o kandidatima za Ravnatelja održanom 20. studenoga 2018. godine, da je od ukupno 11 

glasačkih listića njih 11 bilo pravovaljano te je od prisutnih 11 glasaća njih 11 svoj glas dalo jedinoj 

kandidatkinji DUNJI KUČAN NIKOLIĆ, sukladno Zapisniku Izbornog povjerenstva koje je sastavni dio 

ovog Zaključka. 

III. 

U postupku izbora i imenovanja Ravnatelja pred Školskim odborom, članovi Školskog odbora iz t. I. 

ovog Zaključka dužni su tokom javnog glasovanja zastupati stajalište Vijeća roditelja iz t. II. ovog 

Zaključka. 

IV. 

Ovaj Zaključak dostavlja se Školskom odboru. 

Ad.4) Nije raspravljano.  

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                              PREDSJEDNICA: 

Robert Vukušić, v.r.                                                                                       Iva Hill, v.r. 


