
ZAPISNIK BR.2. 

ZAPISNIK SA SJEDNICE VIJEĆA RODITLJA GIMNAZIJE ŽUPANJA ODRŽANE 29.11.2017. GODINE 

 

Sjednica je održana u prostorima zbornice Škole. Sjednici su nazočili slijedeći članovi: Darko Ćorluka, 

Marija Besek, Lidija Bunardžija, Marija Lučić, Helena Jovanovac, , Branko Filipović, Tatjana Jovanovac, 

Silvija Nikolić Lengyel, Željka Knežević, Nermina Gloković, Filip Filipović i Mirjana Franić- Mehičić. 

Članovi Vijeća roditelja, Marija Jovanovac i Sanja Barbir   opravdali su svoj izostanak  osobnim i 

poslovnim obvezama. Članovi VR, Silvijo Benaković i Pejo Janjić nisu opravdali svoj izostanak. 

Sjednicu je sazvao predsjednik Školskog odbora, prof. Ivica Živković, a radi zakonske obveze prilikom 

izbora ravnatelja Gimnazije Županja. 

Sjednici je, u svojstvu zapisničara, nazočila i tajnica Škole, Ljiljana Parać. 

Predsjednik ŠO, prof. Ivica Živković, pozdravio je nazočne i predložio dnevni red – po pozivu – koji je 

jednoglasno prihvaćen bez izmjena i dopuna. 

Ad.1. 

Prof. Živković upoznao je članove Vijeća sa postupkom koji je škola pokrenula u smislu izbora i 

imenovanja ravnatelja Gimnazije Županja. Naime, sadašnji ravnatelj u siječnju odlazi u mirovinu te je, 

sukladno tomu, Škola 30.10.2017. godine raspisala natječaj za imenovanje ravnatelja. Natječaj je 

objavljen u Glasu Slavonije, na web stranici Škole i  oglasnoj ploči Škole. U zakonskom roku, na 

raspisan natječaj, pristigla je jedna prijava – prof. Ivice Živkovića. Na sjednici Školskog odbora pristigla 

zamolba je otvorena i konstatirano je da prijava ispunjava sve uvjete natječaja. Nakon zaprimljene 

prijave, 22. studenoga 2017. godine, održano je Nastavničko vijeće i Vijeće zaposlenika gdje je 

obavljeno glasovanje i doneseni zaključci o prijedlogu kandidata koje predstavnici pojedinog  tijela 

moraju zastupati prilikom glasovanja na sjednici Školskog odbora. I na jednom i na drugom 

glasovanju kandidat je dobio maksimalan broj glasova. 

Predsjednik Školskog obora zamolio je tajnicu Škole da pročita prijavu prof. Živkovića na navedeni 

natječaj, što je ona i učinila. 

Predsjednik ŠO je, nakon toga, zamolio nazočne da se krene u postupak izbora ravnatelja Gimnazije 

Županja od strane Vijeća roditelja izborom Povjerenstva od tri člana koje će pratiti tijek i valjanost 

glasovanja. 

Gospođa Lidija Bunardžija, predsjednica Vijeća roditelja, je predložila u Povjerenstvo gospođu Tatjanu 

Jovanovac kao predsjednicu te gospođu Željku Knežević i gospodina Filipa Filipovića za članove 

povjerenstva, s čime su se složili ostali članovi Vijeća roditelja. Predloženi kandidati su prihvatili 

kandidaturu. 

Predsjednica povjerenstva podijelila je glasačke listiće svakom članu Vijeća i naglasila da se postupak 

glasovanja odvija na način da se zaokruži broj ispred imena kandidata za kojeg se glasa. Jedino tako 

ispunjen listić bit će važeći.  

Svi nazočni članovi pristupili su glasovanju i nakon glasanja, svoje glasačke listiće, ubacili su u za to 

pripremljenu glasačku kutiju. 

Povjerenstvo je nakon provedenog glasovanja pristupilo prebrojavanju glasačkih listića i konstatiralo 

slijedeće: 



- u glasačkoj kutiji bilo je 12 glasačkih listića 

- od 12 glasačkih listića svih 12 je bilo važećih 

- nije bio niti jedan ne važeći glasački listić . 

Zaključak povjerenstva je da je, temelje provedenog glasovanja za imenovanje ravnatelj Gimnazije 

Županja, Vijeće roditelja jednoglasno predlaže prof. Ivicu Živkovića. Ovakav stav Vijeća roditelja, 

gospodin Branko Filipović, član Školskog odbora, predstavnik Vijeća roditelja, mora zastupati na 

sjednici Školskog odbora pri donošenju Odluke o imenovanju ravnatelja Gimnazije Županja. 

 

Prof. Ivica Živković zahvalio se članovima Vijeća roditelja na ukazanom povjerenju. 

 

Ad.2. 

Za drugu točku dnevnog reda – različito – članovi Vijeća roditelja nisu imali dodatnih pitanja niti 

prijedloga. 

Sjednica je završila s radom u 19,45 sati. 

 

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:     ZAPISNIČAR: 

__________________________    __________________________ 

Ivica Živković, prof.      Ljiljana Parać 

  

 


