
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar 
Klasa:003-06/2016-01/1
Urbroj: 2103-48-01-2016-9
Bjelovar, 25. veljače 2016.  
 

 Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne 
novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., i 152/14.) i članka 
62. Statuta Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar (Klasa: 012-03/2015-1/1, Urbroj: 2103-48-02-
2015-9 od 29. svibnja 2015.), Školski odbor Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar, na sjednici 
održanoj 25. veljače 2016. godine, donosi: 

 

ODLUKU 
o izboru kandidatkinje Sonje Štefanac, prof. 

za ravnateljicu Glazbene  škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar 
 

O b r a z l o ž e nj e 

 Na 19. sjednici Školskog odbora, održanoj 22. siječnja 2016. godine, Školski odbor donio je 
Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole, utvrdio potrebne uvjete koje 
kandidati za ravnatelja/icu trebaju ispunjavati i isprave kojima će dokazati ispunjenje tih uvjeta. 
Natječaj je objavljen 27. siječnja 2016. godine u dnevnom tisku dostupnom na cijelom području RH „24 
sata“, na web stranici i oglasnoj ploči Škole. Prema odredbi Statuta o raspisivanju natječaja obaviješten 
je osnivač – Bjelovarsko-bilogorska županija. 
 Na 20. sjednici Školskog odbora, održanoj 10. veljače 2016. godine, predsjednik Školskog odbora  
otvara  urudžbiranu u roku – 03.02.2016. neotvorenu, pristiglu ponudu. Ponudu je poslala 
kandidatkinja Sonja Štefanac, prof. iz Bjelovara, dosadašnja ravnateljica sa svim traženim dokumentima 
prema natječaju i utvrđuje se da ispunjava uvjete natječaja. 
Školski odbor donosi zaključak da se u roku 8 dana od ove sjednice sazovu sjednice Nastavničkog vijeća, 
Vijeća roditelja i Skupa radnika. Na sjednicama nazočne treba obavijestiti o predloženoj kandidatkinji 
Sonji Štefanac, prof., provesti tajno glasovanje članova navedenih skupova, te o izraženoj volji nakon 
glasovanja pisanim zaključkom obavijesti Školski odbor, a sve u skladu s propisanom procedurom u 
Statutu Škole. 
 Sjednica Skupa radnika Škole održana je 17. veljače 2016. godine, imenovano je Izborno 
povjerenstvo i provedeno tajno glasovanje. Od ukupno 41 člana Skupa radnika, sjednici je prisustvovalo 
26 članova i pristupilo glasovanju. Nakon prebrojavanja utvrđeno je da je 25 listića važećih, 1 nevažeći. 
Svih 25 glasova dobila je kandidatkinja Sonja Štefanac, prof. 
 Sjednica Nastavničkog vijeća Škole održana je 17. veljače 2016. godine, imenovano je Izborno 
povjerenstvo i provedeno tajno glasovanje. Od ukupno 35 članova Nastavničkog vijeća, sjednici je 
prisustvovalo 22 člana i pristupilo glasovanju. Nakon prebrojavanja utvrđeno je da su 22 listića važeća.  
22 glasa dobila je kandidatkinja Sonja Štefanac, prof. 
 Sjednica Vijeća roditelja Škole održana je 17. veljače 2016. godine, imenovano je Izborno 
povjerenstvo i provedeno tajno glasovanje. Od ukupno 11 članova Vijeća roditelja, sjednici je 
prisustvovalo 11 članova i pristupilo glasovanju. Nakon prebrojavanja utvrđeno je da je 11 listića 
važećih.  11 glasova dobila je kandidatkinja Sonja Štefanac, prof. 



 Navedena tijela uputila su, nakon održanih sjednica, pisane zaključke o svojim stajalištima 
Školskom odboru. 
 Na sjednici Školskog odbora održanoj 25. veljače 2016. godine, prisutni su upoznati sa 
zaključcima, koji su dostavljeni Predsjedniku Školskog odbora, a iz njih su vidljiva stajališta navedenih 
tijela kojima se podržava kandidatkinja Sonja Štefanac, prof. za ravnateljicu Škole, te obvezuju članove 
Školskog odbora predstavnike navedenih tijela prilikom glasovanja. 
Javnim glasovanjem pojedinačnim izjašnjavanjem članovi Školskog odbora glasovali su na slijedeći 
način: 

- predstavnica Skupa radnika Vesna Šoš, sukladno zaključku Skupa radnika glasala je za 
kandidatkinju Sonju Štefanac, prof.; 

- predstavnik Vijeća roditelja gospodin Zoran Bišćan, sukladno zaključku Vijeća roditelja glasovao 
je za kandidatkinju Sonju Štefanac, prof.; 

- predstavnici Nastavničkog vijeća Ivan Mihajlović, prof. i Zlatko Strčić, prof., sukladno zaključku 
Nastavničkog vijeća glasovali su za kandidatkinju Sonju Štefanac, prof.; 

- od preostalih troje članova Školskog odbora imenovanih od strane osnivača – Bjelovarsko-
bilogorske županije, gospodin Željko Pavleković nije prisustvovao sjednici, a gospođe Vida 
Novoselec i Katarina Kakša glasovale su također za kandidatkinju Sonju Štefanac, prof. 

 Sa šest (6) glasova „ZA“ i  0 glasova „PROTIV“ Školski odbor izabrao je kandidatkinju Sonju 
Štefanac, prof. za ravnateljicu Škole. 
 Sukladno navedenom Školski odbor donosi ovu Odluku o izboru kandidatkinje Sonje Štefanac, 
prof. za ravnateljicu Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar.  
 Školski odbor također za izabranu kandidatkinju Sonju Štefanac, prof. za ravnateljicu Škole 
upućuje zahtjev Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta za dobivanje prethodne suglasnosti za 
imenovanje ravnateljicom Škole. 
 

 

Predsjednik Školskog odbora: 
         Zlatko Strčić, prof. 

 

 

 

 

 


