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 Temeljem članka 127. 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., 126/12., 

94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članka 106. Statuta Srednje škole Duga Resa, 

Školski odbor Srednje škole Duga Resa, na 40. sjednici održanoj 08. srpnja 2020. godine donosi 

 

ODLUKU  

o imenovanju ravnatelja škole 

 

1. Tanja Škrak, imenuje se ravnateljicom Srednje škole Duga Resa na vrijeme od pet 

godina. 

2. Mandat ravnateljice počinje s danom 01. rujna 2020. godine. 

3. Ova Odluka stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti ministra znanosti i 

obrazovanja. Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave 

zahtjeva za suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana. 

 

 

Obrazloženje  

 

 Školski odbor Srednje škole Duga Resa na 36. sjednici održanoj dana 01. lipnja 2020. 

godine donio je Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice škole. Natječaj je 

objavljen u Narodnim novinama br. 70/2020.  (broj oglasa 2652) dana 19. lipnja 2020. godine 

i na mrežnim stranicama škole dana 19. lipnja 2020. godine.  

Školski odbor je na 38. sjednici Školskog odbora održanoj dana 02. srpnja 2020. godine 

utvrdio da su na objavljeni natječaj u natječajnom roku prijavu podnijele dvije kandidatkinje: 

 

Marija Draganjac, prof. matematike i informatike iz Duge Rese, Naselje Roganac 110 i 

Tanja Škrak, profesor fizičke kulture iz Ozlja, Lukšići Ozaljski 1 

 

 Školski odbor je otvorio pristigle prijave na natječaj, pregledao natječajnu 

dokumentaciju, utvrdio da su prijave potpune, pravodobne i da kandidatkinje ispunjavaju 

propisane nužne uvjete za ravnatelja školske ustanove iz članka 126. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 

16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) 



Školski odbor je proveo postupak vrednovanja dodatnih kompetencija potrebnih za 

ravnatelja  i utvrdio Listu kandidata. 

 Lista kandidata s imenima kandidatkinja za ravnatelja škole zajedno s  preslikama 

natječajne dokumentacije dostavljena je: Nastavničkom vijeću i Vijeću odgajatelja, Skupu 

radnika i Vijeću roditelja, zbog zauzimanja stajališta o prijavljenim kandidatkinjama za 

ravnatelja škole. 

 Dana 07. srpnja 2020. godine održana je sjednica Vijeća roditelja, a nakon 

predstavljanja programa rada kandidata, Vijeće roditelja provelo je tajno glasovanje o kandidatu 

za ravnatelja škole. 

Dana 08. srpnja 2020. godine održan je Skup radnika i sjednica Nastavničkog vijeća i 

Vijeća odgajatelja, a nakon predstavljanja programa rada kandidata, Skup radnika te 

Nastavničko vijeće i Vijeće odgajatelja provelo je tajno glasovanje o kandidatu za ravnatelja 

škole. 

Navedena tijela su nakon provedenog tajnog glasovanja donijela i dostavila Školskom 

odboru pisane zaključke o zauzetim stajalištima o kandidatu za ravnatelja škole temeljem kojih 

će glasovati članovi tih tijela u Školskom odboru u postupku imenovanja ravnatelja škole. 

 Na 40. sjednici Školskog odbora kandidatkinje su predstavile program rada za mandatno 

razdoblje. Nakon predstavljanja programa za mandatno razdoblje, Školski odbor je proveo 

javno glasovanje o kandidatu za ravnatelja Škole. 

 Nakon provedenog javnog glasovanja, pojedinačnim izjašnjavanjem članova Školskog 

odbora, Školski odbor odlučio je kao u izreci ove Odluke. 

  

 

Pouka o pravnom lijeku:  

Prijavljeni kandidat na natječaj za imenovanje ravnatelja škole ima pravo pregledati 

natječajnu dokumentaciju te može u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke  zatražiti 

sudsku zaštitu pri Općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Srednje škole Duga Resa. 

 

 

 

       Zamjenica predsjednice Školskog odbora: 

 

 

                       Jadranka Golubić 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

 

1. Tanja Škrak, Lukšići Ozaljski 1, Ozalj 

2. Marija Draganjac, Naselje Roganac110, Duga Resa 

3. Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb 

4. Upravni odjel za školstvo Karlovačke županije 

5. Oglasna ploča škole 

6. Mrežne stranice škole 

7. Pismohrana, ovdje 


