
ZAPISNIK br.3 
 
SJEDNICA VIJEĆA RODITELJA GIMNAZIJE ŽUPANJA  
DATUM I VRIJEME ODRŽAVANJA : 20.3.2017. – 18,00 SATI 
MJESTO ODRŽAVANJA – ZBORNICA GIMNAZIJE ŽUPANJA 
 
PRILOG ZAPISNIKU – 1. POZIV ZA SJEDNICU (sa predviđenim dnevnim redom,) 
                                      2. POPIS NAZOČNIH SJEDNICI 
  
Predsjednica vijeća roditelja  Škole, gospođa Lidija Bunardžija  pozdravila je nazočne i predložila 

dnevni red ( po pozivu), koji je jednoglasno prihvaćen bez prijedloga i dopuna. 

Predsjednica je konstatirala da je na sjednici nazočno devet od šesnaest članova vijeća te je moguće 

donositi odluke vezane uz predloženi dnevni red. (popis nazočnih prilogu zapisnika). 

Osim članova vijeća roditelja, u svojstvu izlagača i zapisničara, sjednici je nazočila i tajnica škole, 

Ljiljana Parać. 

 

Ad.1 

Predsjednica je zamolila tajnicu Škole da ukratko obrazloži potrebu izbora člana vijeća roditelja u 

Školski odbor. 

Naime, u travnju 2017. istječe mandat dosadašnjim članovima školskog odbora Gimnazije Županja i 

Škola ima zakonsku obvezu, najmanje 60 dana ranije, pokrenuti postupak izbora članova Školskog 

odbora u novi saziv. 

Kako je postupak pokrenut od strane Škole,  tako je potrebno i da vijeće roditelja izabere jednog svog 

člana kao predstavnika vijeća u školskom odboru Škole. 

Predsjednica je podsjetila članove Vijeća da je postupak izbora člana vijeća roditelja u Školski odbor 

obavljen početkom školske 2016/2017. godine, a radi razrješenja dužnosti člana školskog odbora čije 

je dijete završilo srednjoškolsko obrazovanje (gospođa Snježana Puljić). Postupak  je poznat te je 

zamolila članove vijeća da predlože kandidata/e. Gospođa Tatjana Jovanovac iznijela je prijedlog da 

to bude dosadašnji predstavnik vijeća roditelja u školskom odboru Škole, gospodin Branko Filipović. 

Gospodin Filipović prihvatio je kandidaturu, a predsjednica je pozvala članove vijeća da se, dizanjem 

ruku, izjasne o prihvaćanju ili ne prihvaćanju prijedloga. 

Članovi Vijeća roditelje jednoglasno su prihvatili prijedlog gospođe Tatjane Jovanovac o izboru člana 

Vijeća roditelj, Branka Filipovića za predstavnika vijeća u Školskom odboru Gimnazije Županja u 

slijedećem mandatu . Glasovanje je provedeno javno – dizanjem ruke – 9 glasova – ZA, nitko – 

SUZDRŽAN, nitko –PROTIV. Predsjednica je čestitala gospodinu Filipoviću na izboru na čemu se on 

zahvalio, a čestitke su iznijeli i ostali nazočni članovi Vijeća. 

 

Ad.2. 

Po drugoj točki dnevnog reda, nazočni članovi Vijeća nisu imali dodatnih pitanja niti prijedloga te je 

predsjednica zaključila rad sjednice. 

 

Sjednica je završila s radom u 18,30 sati. 

 

ZAPISNIČAR:      PREDSJEDNICA VIJEĆA RODITELJA: 

_______________________    ____________________________ 

Ljiljana Parać, tajnica Škole    Lidija Bunardžija 


