
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA 

OSNOVNA ŠKOLA „IVO DUGANDŽIĆ-MIŠIĆ“ 

IZBORNI ODBOR  

SKUPA RADNIKA 

Komin, Bana Josipa Jelačića 13 

 

KLASA: 003-06/21-01-19 

URBROJ: 2165-15-21-1 

Komin, 17. ožujka 2021. godine 

 

ZAPISNIK 

 

s prve sjednice Izbornog odbora, održane dana 17. ožujka 2021. godine (srijeda) s početkom u 

11,00 sati, u prostorijama Osnovne škole „Ivo Dugandžić-Mišić“, uz poštivanje svih 

epidemioloških uvjeta. 

 

Predsjedavatelj: Meri Ćopo. 

 

Prisutni članovi: svi članovi izbornog povjerenstva 

 

Ostali prisutni: 

• Šime Ereš, tajnik Škole 

• Marjan Scipioni, ravnatelj Škole 

 

Član Izbornog odbora koji je sazvao sjednicu Izbornog odbora, Meri Ćopo, pozdravlja 

prisutne članove i potvrđuje da su na sjednici Izbornog odbora prisutni svi članovi  za 

pravovaljano odlučivanje, da se poštuju sve  epidemiološke mjere određene od strane Stožera 

civilne zaštite i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te predlaže sljedeći  

 

DNEVNI RED 

 

1. Imenovanje predsjednika Izbornog odbora 

2. Donošenje odluke o provođenju izbora 

3. Razno 

 

Dnevni red je dat na usvajanje. 

 

Zaključak:  

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Točka 1. 

 

Član Izbornog odbora koji je sazvao sjednicu upoznaje članove Izbornog odbora sa 

sadržajem Odluke o imenovanju Izbornog odbora (KLASA:003-06/21-01-11,URBROJ:2165-

15-21-1, datum 12. ožujka 2021.) donesenoj na Skupu radnika i s obvezama Izbornog odbora 

koje proizlaze iz odredbi Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća (Narodne novine broj 

3/16, 52/17 i 138/20). 



Izborni odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova. 

 U Izborni odbor imenovani su : 

1.Meri Ćopo (član) i Monika Ćopo (zamjenik) 

2. Ines Pervan (član) i Goran Zolnaić (zamjenik) 

3. Marija Bantić (član) i Marija Plećaš (zamjenik) 

 

Član Izbornog odbora koji je sazvao sjednicu predlaže donošenje odluke o imenovanju 

sebe kao predsjednika Izbornog odbora, te poziva članove da se prijave za raspravu i iznesu 

svoje primjedbe na prijedlog te odluke. Primjedbi nema.  

Član Izbornog odbora koji je sazvao sjednicu poziva članove da se dizanjem ruke 

izjasne za ili protiv predložene odluke o imenovanju njega, Meri Ćopo, predsjednikom 

Izbornog odbora, koji će prema dnevnom redu nastaviti voditi sjednicu Izbornog odbora. 

Članovi su se jednoglasno izjasnili - za. 

 

Zaključak:  

Meri Ćopo je jednoglasno imenovan predsjednikom Izbornog odbora. 

 

Točka 2. 

 

Predsjednik Izbornog odbora upoznaje članove s obvezom donošenja Odluke o 

provođenju izbora za predstavnika radnika u Školski odbor. 

 

 Izborni odbor se savjetuje s ravnateljem Škole o vremenu i mjestu glasovanja. 

 

 Izborni odbor traži od ravnatelja da mu dostavi popis birača, odnosno listu radnika koji 

imaju biračko pravo, a koju će objaviti na oglasnoj ploči škole. 

 Ravnatelj predaje  predsjedniku Izbornog odbora popis birača, odnosno popis svih 

radnika koji imaju sklopljen ugovor o radu na određeno i na neodređeno, na puno i nepuno 

radno vrijeme u Školi, na dan 17. ožujka 2021.godine. 

 

 Izborni odbor popis birača i Odluku o provođenju izbora za predstavnika radnika u 

Školski odbor odmah objavljuje na oglasnoj ploči Škole. 

 

 Daljnje dužnosti Izbornog odbora su pripremiti glasačke listiće, pripremiti i provesti 

glasovanje te nadzirati pravilnost izbornog postupka, sastaviti zapisnik o prethodnim i o 

konačnim rezultatima izbora. 

  

Predsjednik Izbornog odbora predlaže donošenje odluke o provođenju izbora za 

predstavnika radnika u Školski odbor, te poziva članove da se prijave za raspravu i iznesu 

svoje primjedbe na prijedlog te odluke. Primjedbi nema.  

Predsjednik Izbornog odbora poziva članove da se dizanjem ruke izjasne za ili protiv 

predložene odluke o provođenju izbora za predstavnika radnika u Školski odbor. 

Članovi su se jednoglasno izjasnili - za. 

 

Zaključak:  

Odluka o provođenju izbora za predstavnika radnika u Školski odbor je jednoglasno 

usvojena. (prilog 1) 

 



Točka 3. 

  

 Pod točkom razno, predsjednik Izbornog odbora je pozvao nazočne članove da iznesu 

prijedloge, primjedbe i pitanja. Nazočni članovi nemaju prijedloga, primjedbi ni pitanja. 

 

Dnevni red je iscrpljen, o svim točkama predviđenim dnevnim redom je raspravljeno i 

o njima odlučeno.  

 

Predsjednik Izbornog odbora zaključuje sjednicu Izbornog odbora u 12,00 sati. 

 

Sastavni dio ovog Zapisnika su sljedeći prilozi:     

 

1. Odluka o provođenju izbora za predstavnika radnika u Školski odbor. 

 (prilog 1 točki 2.) 

 

 

 

 Zapisničar:                               Predsjednik  

          Izbornog odbora: 

________________                                                                                    ________________               

Šime Ereš                                                                                    Meri Ćopo  

                     

                

 

 

 

        

 

DOSTAVITI: 

1. Ravnatelj Osnovne škole „Ivo Dugandžić-Mišić“,  

Komin, Bana Joispa Jelačića 13 , 20340 Komin 

2. Radnici Osnovne škole „Ivo Dugandžić-Mišić“  

Oglasna ploča Osnovne škole „Ivo Dugandžić-Mišić“,  

Komin, Bana Josipa Jelačića 13, 20340 Komin 

3. Radnici Osnovne škole „Ivo Dugandžić-Mišić“  

Mrežne stranice Osnovne škole „Ivo Dugandžić-Mišić“,  

http://os-idmisic-komin.skole.hr/ 

4. Pismohrana, ovdje 

 


	OSNOVNA ŠKOLA „IVO DUGANDŽIĆ-MIŠIĆ“

