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ZAKLJUČCI 

s 41 sjednice Školskog odbora OSNOVNE ŠKOLE KNEŽEVI VINOGRADI, održane dana 27.4.2021. s 

početkom u 16:30  sati, u zbornici Osnovne škole Kneževi Vinogradi, Glavna 44, Kneževi Vinogradi.  

Nazočni članovi Školskog odbora: 

- Slavojka Petrović, član iz reda radnika Škole 

- Katarina Luković, član iz reda učitelja i stručnih suradnika Škole 

- Petar Kajić, član iz reda učitelja i stručnih suradnika Škole 

- Valentina Nađ, predstavnica osnivača (OBŽ) 

- Ivica Plantosar, predstavnik  osnivača (OBŽ) 

 

Opravdano odsutni: Monika Damjanov,  predstavnica  osnivača (OBŽ), i Mario Plavec, član iz reda 

Vijeća roditelja Škole 

Ostali nazočni:  Marija Miličić, tajnica 
 

Zapisnik vodila:  Marija Miličić, tajnica 

Katarina Luković, predsjednica Školskog odbora otvara sjednicu, pozdravlja prisutne, utvrđuje kako 
postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. 

Predlaže sljedeći dnevni red: 
 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 
2. Predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje kandidata za ravnatelj, Ivice 

Prgometa 
3. Čitanje Zaključaka sa sjednica Učiteljskog vijeća, Vijeća radnika I Vijeća roditelja 
4. Javno glasovanje 
5. Donošenje odluke o imenovanju  ravnatelja  Osnovne škole Kneževi Vinogradi  
6. Razno 

Dnevni red jednoglasno  usvojen. 
Ad   1. 

Zapisnik jednoglasno usvojen. 

Ad. 2 

Predsjednica je zamolila kandidata Ivicu Prgometa da u 10 minuta predstavi svoj program rada za 

mandatno razdoblje. Ivica Prgomet pozdravio je prisutne i započeo predstavljanje svog programa 

rada za mandatno razdoblje od 5 godina. Naveo je u kojem smjeru bi išao njegov mandat i na koji bi 

način poboljšao pojedine stvari u školi te koji su mu ciljevi. Izlaganje je trajalo 10 minuta, nakon kojeg 

se zahvalio na pozornosti. Predsjednica je zahvalila Ivici Prgometu na predstavljanju. 

Ad. 3. 

Predsjednica je 24.4.2021. preuzela pisane Zaključke sa sjednica Učiteljskog vijeća, Radničkog vijeća i 

Vijeća roditelja na kojima se tajnim glasovanjem odlučivalo ZA ili PROTIV kandidata Ivice Prgometa.  

Na sjednici Učiteljskog vijeća većinom glasova izabran je Ivica Prgomet, na sjednici Radničkog vijeća 

izabran je većinom glasova Ivica Prgomet i na sjednici Vijeća roditelja jednoglasno je izabran Ivica 

Prgomet. 

Ad. 4. 

ZAKLJUČAK 
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Većinom od ukupnog broja članova Školskog  odbora  izabran je Ivica Prgomet za kojeg će se tražiti 

prethodna suglasnost Ministra. 

 

Ad. 5. 

Školski odbor donosi Odluku o imenovanju ravnatelja Osnovne škole Kneževi Vinogradi koja se 

dostavlja Ministru radi dobivanja prethodne suglasnosti. Odluka će stupiti na snagu ukoliko u roku od 

14 dana od dana primitka Odluke Ministar ne uskrati suglasnost. 

Nije bilo prijedloga, primjedbi niti pitanja. 

Sjednica se održala uz strogo pridržavanje epidemioloških mjera. 

Kako nije bilo daljnjih pitanja, predsjednica se zahvalila prisutnima i zaključila sjednicu u  17:15  sati. 

ZAPISNIČARKA:                                                                      PREDSJEDNICA ŠO:    

Marija Miličić, mag.iur.                                                            Katarina Luković, prof. 

 


