
ZAPISNIK –  

E mail SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA  

održana 28. srpnja 2020. 

Prisutni: 

1. Jasna Ivasić 

2. Anka Savić 

3. Agata Torbica 

4. Slavko Antolić 

5. Anđelko Skočilović 

 

 

 

.DNEVNI RED: 

 

1. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Škole za medicinske sestre Mlinarska 

2. Prihvaćanje Izvješća o Izvršenju Financijskog plana za godinu 2019.  

 

 

Ad.1. 

Predsjednica Školskog odbora Jasna Ivasić upoznaje članove Školskog odbora da je dana 03. 

srpnja 2020. godine godine Ministarstvu znanosti i obrazovanja škola dostavila zahtjev za 

izdavanja prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja škole, uz dostavu kompletne 

dokumentacije. Navedeni zahtjev Ministarstvo je zaprimilo 03. srpnja 2020. godine, što je 

vidljivo iz prijemnog štambilja, te je rok za dostavu prethodne suglasnosti bio 20. srpnja 2020. 

godine. Kako škola nije zaprimila traženu suglasnost niti je dobila uskratu iste, a sukladno 

članku  127. Stavak 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, smatra se 

da je suglasnost dana te je potrebno donijeti odluku o imenovanju ravnatelja škole sukladno 

Odluci o izboru ravnatelja. 

Pristupa se glasanju. Pitanje glasi:“Tko je za donošenje Odluke o Iimenovanju Asje Jelaković 

za ravnateljicu Škole za medicinske sestre Mlinarska?“  

Email porukom svoje pozitivne glasove poslali su Jasna Ivasić, Agata Torbica, Anka Savić, 

Slavko Antolić i Anđelko Skočilović. Jure Murgić i Mato Ćurić nisu se očitovali. 

Sukladno čl. 68. Statuta Škole Ravnateljica je imenovana većinom ukupnog broja glasova 

članova Školskog odbora. 

Školski odbor donosi:   

 

 

 

O D L U K U 

 

O IMENOVANJU RAVNATELJICE  

 ŠKOLE ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA 
 

I 

 

ASJA JELAKOVIĆ, dr.med. iz Zagreba, Siget 22a,, imenuje se za ravnateljicu Škole za 

emdicinske sestre Mlinarska, na mandat od pet (5) godina. 

 

II 

 

Mandat iz točke I. ove Odluke počinje teći dana 24. kolovoza 2020. godine. 

 

 



 

 

 

III 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči škole. 

 

 

O b r a z l o ž e nj e 
 

Školski odbor Škole za medicinske sestre Mlinarska, na sjednici, održanoj dana 15. lipnja 

2020. godine, donio je Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ravnateljice Škole za medicinske sestre Mlinarska. 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Škole za emdicinske sestre Mlinarska, 

objavljen je u Narodnim Novinama 69/2020 i na mrežnim stranicama škole.  

U otvorenom natječajnom roku zaprimljene je samo jedna prijava na natječaj i to prijava 

kandidatkinje Asje Jelaković 

Školski odbor na sjednici održanoj dana 29. lipnja 2020. godine utvrdio je Listu kandidata za 

izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice škole a nakon što je utvrđeno daje kaniddatkinja 

podnijela potpune i pravovremene prijave te da ispunjava sve uvjete natječaja. 

Dana 29. lipnja 2020.  godine održana je sjednica Vijeća Roditelja, a dana 30. lipnja sjednica 

Skupa radnika a 01. srpnja Nastavničkog vijeća. na kojima su navedena tijela, tajnim 

glasovanjem utvrdila stajalište za kojega će kandidata glasovati članovi tih tijela u Školskom 

odboru, u postupku izbora i imenovanja ravnatelja/ravnateljice škole, dok su članovi Školskog 

odbora iz reda predstavnika osnivača glasovali na samoj sjednici Školskog odbora. 

Sukladno navedenim stajalištima i glasovanju članova Školskog odbora predstavnika 

Osnivača,  Školski odbor Škole za medicinske sestre Mlinarska , na  sjednici, održanoj dana 

02. srpnja 2020. godine, Odluku o izboru Asje Jelaković, dr.med.  iza Zagreba, Siget 22a,, za 

ravnateljicu Škole za medicinske sestre Mlinarska. 

Dana 03. srpnja 2020. godine Ministru znanosti i obrazovanja, dostavom dostavljena je 

kompletna dokumentacija o izboru ravnatelja te je zatražena prethodna suglasnost da se za 

ravnateljicu Škole za medicinske sestre Mlinarska imenuje Asja Jelaković, dr.med. Iz 

prijemnog štambilja Ministarstva znanosti i obrazovanja vidljivo je da je Ministarstvo 

znanosti i obrazovanja zahtjev zaprimilo 03. srpnja 2020. 

O zahtjevu se Ministar nije očitovao, niti je u roku iz članka 127. stavak. 5. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92./10., 105/10., 90/11., 

5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.  152/14. 07/17, 68/19), uskratio traženu suglasnost te se 

smatra da je suglasnost dana. 

Trajanje mandata ravnatelja utvrđeno je u skladu s člankom 127. stavak 3. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, dok je ovlast sklapanja ugovora o radu utvrđena 

člankom 128. rečenog Zakona.  

Slijedom navedenog, Školski odbor Škole za medicinske sestre Mlinarska odlučio je kao u 

izreci ove Odluke. 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:   
 

Kandidat koji je podnio prijavu na natječaj ima pravo uvida u natječajnu dokumentaciju te 

može u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke zahtijevati sudsku zaštitu kod 

nadležnog suda.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Ad. 2. 

Temeljem računovodstvenih propisa Škola za medicinske sestre Mlinarska dužna je donijeti 

Izvješće o izvršenju financijskog plana za godinu 2019., koje Va, u privitku dostavljamo.  

Pristupa se glasanju. Pitanje glasi:“Tko je za prihvćanje Izvješća o izvršenju financijskog plana 

za godinu 2019?“  

Email porukom svoje pozitivne glasove poslali su Jasna Ivasić, Agata Torbica, Anka Savić, 

Slavko Antolić i Anđelko Skočilović. Jure Murgić i Mato Ćurić nisu se očitovali 

Odluka: Prihvaća se Izvješće o izvršenju financisjkog plana za godinu 2019. 

 

 

 

Zapisnik izradila                                                                         Predsjednica Školskog odbora 

Andrea Novak       Jasna Ivasić, bacc.med.techn. 

 

 

Klasa: 602-03-20-23 

Ur.broj:251-303-02-20-01-05-01 

31. srpnja 2020. 

 


