
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA 
SREDNJA ŠKOLA VALPOVO 

V A L P O V O 
Školski odbor 

Valpovo, 7. listopada 2020. godine       
  

KLASA: 012-03-01/20                
URBROJ: 2185-09-08/20-7 

 

 

Predmet: izvod iz zapisnika, ODLUKA.   
 

Na temelju članka 118., stavak 2., točka 1. i članka 127., stavak 2. Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. 
, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) te članka 58., 
točka 5. i članka 65., stavak 2. Statuta Srednje škole Valpovo, Školski odbor Srednje škole 
Valpovo, na 51. sjednici, održanoj dana 7. listopada 2020. godine, pod točkom 4. dnevnog 
reda, donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 
O IMENOVANJU RAVNATELJA 

Srednje škole Valpovo 
 

1. Svjetlana Kalpić, dipl.ing. iz Valpova, Vijenac hrvatske Republike 8, imenuje se za 
ravnatelja Srednje škole Valpovo, Valpovo na vrijeme od pet godina; 

2. Mandat ravnatelju počinje s danom 1. studenoga 2020. godine; 
3. Ova Odluka stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti ministra znanosti i 

obrazovanja. Ukoliko ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana 
primitka zahtjeva, smatra se da je suglasnost dana. 

 

Obrazloženje 
 

Školski odbor Srednje škole Valpovo, dana 3. rujna 2020. godine raspisao je natječaj 
za imenovanje ravnatelja Škole. Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 102/20. od 
dana 16. rujna 2020. godine i na mrežnoj stranici Škole, također dana 16. rujna 2020. godine.                          

Na objavljeni natječaj prijavila su se dva kandidata: 
 

    1. Svjetlana Kalpić, dipl. ing. iz Valpova, Vijenac hrvatske Republike 8 
 2. Mirela Skelac, univ. spec. act. soc. iz Valpova, Josipa Jurja Strossmayera 42. 
 

       Školski odbor je na 50. sjednici, održanoj 1. listopada 2020. godine, otvorio pristigle 
prijave na natječaj, pregledao natječajnu dokumentaciju, utvrdio da kandidati ispunjavaju 
propisane nužne uvjete za ravnatelja školske ustanove iz članka 126. Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te da su prijave kandidata potpune i pravodobne. 

Proveo je postupak vrednovanja dodatnih kompetencija potrebnih za ravnatelja i 
utvrdio, nakon vrednovanja, listu kandidata. 
        Školski odbor je listu s imenima rangiranih kandidata za ravnatelja Škole dostavio 
Nastavničkom vijeću, Zboru radnika i Vijeću roditelja. 
       Sukladno članku 127., stavku 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 
školi održane su sjednice Zbora Radnika, Nastavničkog vijeća i Vijeća roditelja Srednje škole 



Valpovo, a nakon predstavljanja programa rada oba kandidata, Zbor radnika, Nastavničko 
vijeće i Vijeće roditelja Srednje škole Valpovo proveli su tajno glasovanje o kandidatima za 
ravnatelja Škole. 
     Navedena tijela, nakon provedenog tajnog glasovanja o kandidatu, donijela su i 
dostavila Školskom odboru pisane zaključke o zauzetim stajalištima o kandidatu za ravnatelja 
Škole. 

Prema dostavljenom zaključku, zauzeto stajalište Zbora radnika sa sjednice održane 
dana 5. listopada 2020. godine i zaključku Nastavničkog vijeća sa sjednice održane dana 5. 
listopada 2020. godine da je kandidat za ravnatelja gospođa Svjetlana Kalpić, dipl. ing. 

Prema dostavljenom zaključku, zauzeto stajalište Vijeća roditelja sa sjednice održane 
dana 5. listopada 2020. godine da je kandidat za ravnatelja škole gospođa Svjetlana Kalpić, 
dipl.ing.  
 

  Kandidat Svjetlana Kalpić, dipl.ing. je na sjednici Školskog odbora održanoj 7. 
listopada 2020. godine predstavila program rada za mandatno razdoblje. Kandidat Mirela 
Skelac nije se pojavila i koristila pravo na predstavljanje programa rada Školskom odboru. 
Nakon predstavljanja programa kandidata za mandatno razdoblje, Školski odbor proveo je 
javno glasovanje o kandidatu za ravnatelja Škole. 
     Nakon provedenog javnog glasovanja članova Školskog odbora, Školski odbor je 
utvrdio da je za kandidata Svjetlanu Kalpić, dipl.ing. glasovalo svih 6 (šest) nazočnih članova 
na sjednici Školskog odbora od ukupno 7 (sedam) članova. 
 
        Slijedom navedenoga, Školski odbor je odlučio kako je navedeno u izreci ove Odluke. 

Ministar nije uskratio suglasnost te je ova Odluka stupila je na snagu 27. listopada 
2020. godine. 
 
 

 Pouka o pravnom lijeku: 
  

Nezadovoljna strana može pregledati natječajni materijal te u roku od 15 dana od dana 
primitka obavijesti, temeljem članka 42., stavak 1. Zakona o ustanovama, od nadležnog suda 
zahtijevati sudsku zaštitu. 
 
 
 
 

Predsjednik 
Školskog odbora Srednje škole Valpovo: 

Ivan Cvenić, dipl.ing. v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 


