
ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET 
ZAGREB, Ilirski trg 9 
Klasa: 601-01/17-01/20 
Urbroj: 251- 99-01-17-51 
Zagreb, 29. svibnja 2017. godine 
 

Z A P I S N I K 
sa  4. sjednice Školskog odbora Škole za klasični balet, Zagreb, 

održane  29. svibnja 2017. godine  u 12.00 sati. 
 
 
Prisutni članovi Školskog odbora: IGOR SEDMAKOV, ANA SAMOVOJSKA, SAŠA GRUNČIĆ,  
MARIJA ŠARIĆ, MATEJ DOREŠIĆ, VESNA PODUŠKA FARKAŠ 
Odsutni članovi Školskog odbora: Snježana Abramović Milković   
Zapisničar: VESNA PERAK 
 
Gospođica Ana Samovojska, predsjednica Školskog odbora, otvara sjednicu Školskog odbora  
Škole za klasični balet, pozdravlja prisutne, te predlaže slijedeći  

 
D n e v n i    r e d : 

 
1. Potvrda odluka sa prethodne sjednice 
2. Donošenje odluke o izboru ravnatelja/ce 

a) informacija o postupku    
b) javno glasovanje 
c) utvrđivanje rezultata glasovanja 

3. Razno 
 
AD 1. 

O d l u k a : 
 

Potvrđuju se odluke i zaključci sa  3. sjednice Školskog odbora Škole za klasični balet, održane 19. 
svibnja 2017. godine. 
 
AD 2 
 a) 

O d l u k a : 
 

1.  Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ce Škole za klasični balet, objavljen u dnevnim 
novinama Večernji list  20. travnja 2017. godine s rokom prikupljanja ponuda od 15 dana. 
2. U otvorenom roku, od 20. travnja do 5. svibnja 2017. godine,   na natječaj su prispjele dvije 
ponude, koje je  abecednim redom na sjednici Školskog odbora  održanoj  15. svibnja 2017. godine, 
otvorila predsjednica Školskog odbora:  
-  Marijan Sivoš 
-  Tina Zubović. 
3. Nakon prgleda natječajne dokumenmtacije utvrđeno je da je prijava kandidatkinje Tine Zubović 
nepotpuna. 
4.  Sukladno članku 59. Statuta  Škole za klasični balet  kandidat za ravnatelja, gospodin Marijan 
Sivoš, pozvan je na razgovor  19. svibnja 2017. godine,  o čemu je  vođen poseban zapisnik. 
5. Na sjednici Školskog odbora održanoj 19. svibnja 2017.godine utvrđena je izborna lista kandidata 
koji ispunjavaju uvjete za izbor i imenovanje ravnatelja/ce Škole za klasični balet: 

 
1. Marijan Sivoš 
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6. Lista kandidata  koji ispunjavaju uvjete za izbor i imenovanje ravnatelja/ce Škole za klasični 
balet  objavljena je na oglasnoj ploči Škole 19. svibnja 2017. godine. 
7. Lista kandidata  koji ispunjavaju uvjete za izbor i imenovanje ravnatelja/ce Škole za klasični 
balet dostavljena je sa preslikom ponude kandidata 19. svibnja 2017. godine : 

- Nastavničkom vijeću 
- Zboru radnika  
- Vijeću roditelja 
radi donošenja stajališta o kandidatu. 

8. Održani su sastanci Nastavničkog vijeće i Zbora radnika 24. svibnja, a  Vijeća roditelja 23. 
svibnja 2017. godine te su  Povjerenstva za donošenje stajališta u postupku izbora i imenovanja 
ravnatelja/ce  Nastavničkog vijeće,  Zbora radnika i Vijeća roditelja  dostavili zaključke Školskom 
odboru.  
Čitaju se:  

- zaključak Vijeća roditelja, klasa: 601-03/17-01/7, urbroj: 251-99-03-17-44 od 23. 
svibnja 2017. 

- zaključak  Nastavničkog vijeća, klasa: 601-02/17-01/10, urbroj: 251-99-03-17-46 od 24. 
svibnja 2017. 

- zaključak Zbora radnika, klasa: 601-05/17-01/10, urbroj: 251-99-03-17-49 od 24. 
svibnja 2017. 

b)     
Provodi se javno glasovanje. 
       Marijan Sivoš  -  6  glasova.   
c) 
Predsjednica Školskog odbora, na osnovu provednog glasovanja, javno utvrđuje rezultat glasovanja:  
za ravnatelja Škole za klasični balet od 1. rujna 2017. godine  izabran je Marijan Sivoš, za kojeg će 
se podnijeti zahtjev za davanje prethodne suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.   
 
  
Dovršeno u sati 12.45 sati. 
 
Zapisničar:                                                                      Predsjednica Školskog odbora: 
 
 
VESNA PERAK                                                            ANA SAMOVOJSKA 
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