
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA 
SREDNJA ŠKOLA VALPOVO 

VALPOVO 

s konstituirajuće sjednice Školskog odbora 
 

 Dana 24. svibnja 2021. godine u prostorijama Srednje škole Valpovo, s početkom u 
19:00 sati održana je konstituirajuća sjednica Školskog odbora. 
 Prisutni su bili: Ivana Bagarić, Dalibor Bošnjaković, Siniša Jelkić, Kristina Najcer 
Bračevac, Zdravko Kuna i Dejan Pisačić. 
 Odsutni: Kasja Vukić – opravdano.                                                                                             
 Ostali prisutni: Svjetlana Kalpić, dipl.ing. i Alenko Bajer, dipl.iur. 
 

 Ravnateljica Srednje škole Valpovo pozdravila je sve prisutne, otvorila konstituirajuću 
sjednicu Školskog odbora, te zaključila kako se odazvalo 6 od 7 izabranih i imenovanih 
članova.  

 Predlaže sljedeći dnevni red: 
 

1. Uvodna riječ ravnateljice Srednje škole Valpovo te nastavak vođenja 
sjednice predsjedavatelja (najstariji član saziva do izbora 
predsjednika);    

2. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima; 
3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora;   
4. Prijedlog Odluke o visini troškova godišnje školarine za kandidate izvan 

Europske unije u slučaju da ne ostvaruju propisane uvjete; 
5. Različito. 

 
Ravnateljica je utvrdila da su sve odluke pravovaljane, ukoliko budu donesene 

potrebnom većinom, budući su prisutni svi članovi Školskog odbora. 
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.  

 
Ad. 1. 

 U uvodnoj riječi ravnateljica ja zahvalila na radu dosadašnjem sazivu Školskog odbora 
te pozdravila nove/stare članove Školskog odbora Srednje škole Valpovo. Ukratko je upoznala 
članove sa zakonskim odredbama i odredbama Statuta, a koje se tiču djelatnosti Školskog 
odbora, položaja članova te načina rada same konstituirajuće sjednice. Pozvala je najstarijeg 
člana Školskog odbora, a to je Zdravko Kuna da preuzme vođenje sjednice. 
 Predsjedavatelj sjednice Zdravko Kuna pozdravlja sve prisutne. 
 

Ad. 2. 
Pod točkom 2. predsjedavatelj podnosi izvješće o novoimenovanim članovima 

Školskog odbora:  
Kristina Najcer Bračevac i Dejan Pisačić – Nastavničko vijeće  
Zdravko Kuna – Zbor radnika  



Siniša Jelkić – Vijeće roditelja 
Ivana Bagarić, Dalibor Bošnjaković i Kasja Vukić – predstavnici osnivača. 
Zaželio je dobar rad i konstruktivnu suradnju. 

 
 
 

Ad. 3. 
Otvarajući 3. točku dnevnog reda, predsjedavatelj iznosi kako je potrebno izvršiti izbor 

predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora. Dejan Pisačić za predsjednika 
Školskog odbora predlaže Zdravka Kunu. Daljnjih prijedloga nema. Zdravko Kuna prihvaća 
kandidaturu za predsjednika Školskog odbora. Prilazi se glasovanju, nakon kojega se utvrđuje 
kako je Zdravko Kuna jednoglasno izabran (6 glasova za) izabran za predsjednika Školskog 
odbora Srednje škole Valpovo. 

Predsjedavatelj nastavlja vođenje sjednice kao novoizabrani predsjednik Školskog 
odbora Srednje škole Valpovo.  

Predsjednik zahvaljuje na izboru i nastavlja vođenje sjednice. Otvara raspravu o 
prijedlozima za izbor zamjenika predsjednika Školskog odbora. Zdravko Kuna predlaže da to 
bude Dejan Pisačić. Daljnjih prijedloga nema. Dejan Pisačić prihvaća kandidaturu za 
zamjenika predsjednika Školskog odbora. Prilazi se glasovanju, nakon kojega se utvrđuje kako 
je Dejan Pisačić jednoglasno izabran (6 glasova za) za zamjenika predsjednika Školskog 
odbora Srednje škole Valpovo. 
                                                        

Ad. 4. 
Ravnateljica je upoznala članove ŠO s potrebom donošenja odluke o visini troškova 

školarine za, eventualne, kandidate izvan EU. Jednoglasno je, nakon kraće rasprave, donesena 
Odluka kojom se, temeljem  članka 3., stavak 3. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor 
kandidata za upis u I. razred srednje škole, utvrđuje prijedlog visine godišnjih troškova 
školarine za školovanje kandidata izvan Europske unije koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 3., 
stavak 1. spomenutog Pravilnika o elementima …. Prijedlog je da bude iznos od 4.000,00 kuna, 
identičan kao i protekle godine. Isti se u obliku prijedloga ima dostaviti osnivaču na daljnje 
postupanje. 

 
Ad. 5. 

Pod posljednjom točkom nije bilo prijavljenih za raspravu i nije bilo pitanja i prijedloga. 
 
 
 
 

Sjednica je dovršena i zaključena u 19.45 sati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U Valpovu, 24. svibnja 2021. godine 
 
 
 

         Zapisničar: 
 Alenko Bajer, dipl.iur. v.r.     
 
 
 

 
Predsjednik Školskog odbora:  
Zdravko Kuna, dipl.oec. v.r.                                


