
 

KLASA: 003-06/21-01/15 

URBROJ: 2170-56-08-21-03  

Rijeka, 2. lipnja 2021.  

 

Na temelju čl. 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08, 

86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 

64/20) i čl. 94 Statuta Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, Školski odbor na 5. sjednici 

održanoj 2. lipnja 2021. godine, donio je  

 

ODLUKU O IMENOVANJU RAVNATELJA ŠKOLE 

 

1. Radenko Bradić, dipl. ing., imenuje se ravnateljem Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, 

na vrijeme od pet godina.  

2. Mandat ravnatelju počinje s danom 1. srpnja 2021.  

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 Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, Odlukom o raspisivanju natječaja 

za imenovanje ravnatelja/ice Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka (KLASA: 03-06/21-01/11, 

URBROJ: 2170-56-08-21-02) od 26. travnja 2021. godine, raspisao je natječaj za imenovanje 

ravnatelja Škole. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 46/2021 i na mrežnim 

stranicama Škole dana 30. 4. 2021. Na objavljeni natječaj prijavio se jedan kandidat, Radenko 

Bradić, dipl. ing..  

 Školski odbor na sjednici održanoj 24. svibnja 2021. otvorio je pristiglu prijavu na 

natječaj, pregledao natječajnu dokumentaciju, utvrdio da kandidat ispunjava propisane nužne 

uvjete za ravnatelja školske ustanove iz članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju o osnovnoj 

i srednjoj školi i da je prijava potpuna i pravodobna. Školski odbor proveo je postupak 

vrednovanja dodatnih kompetencija kandidata i nakon vrednovanja utvrdio listu kandidata s 

jednim kandidatom. Školski odbor je listu kandidata dostavio Nastavničkom vijeću, Vijeću 

roditelja i Skupu radnika. Sukladno čl. 127. st. 8 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi održane su sjednice Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika, a 

nakon predstavljanja programa rada za mandatno razdoblje Radenka Bradića, Nastavničko 

vijeće, Vijeće roditelja i Skup radnika proveli su tajno glasovanje o kandidatima za ravnatelja 

Škole. Navedena tijela, nakon provedenog tajnog glasovanja o kandidatu, donijela su i 

dostavila Školskom odboru pisane zaključke o zauzetim stajalištima o kandidatu za ravnatelja 

Škole. Prema dostavljenom Zaključku, zauzeto stajalište Nastavničkog vijeća sa sjednice 



održane 27. 5. 2021. i zaključku Skupa radnika održanog istoga dana, Radenko Bradić je 

kandidat za ravnatelja Škole. Prema dostavljenom Zaključku Vijeća roditelja sa sjednice 

održane 26. 5. 2021., zauzeto stajalište Vijeća roditelja je da je kandidat za ravnatelja Radenko 

Bradić.  

 Kandidat je na sjednici Školskog odbora 2. lipnja 2021. predstavio Program rada za 

mandatno razdoblje. Nakon predstavljanja Programa, Školski odbor proveo je javno 

glasovanje o kandidatu za ravnatelja Škole. Nakon provedenog javnog glasovanja članova 

Školskog odbora, Školski odbor je utvrdio da je kandidat Radenko Bradić dobio 6 glasova, 

odnosno većinu glasova svih članova Školskog odbora.  

 Slijedom navedenog Školski odbor je odlučio kako je navedeno u izreci ove Odluke.  

 

 

Pouka o pravnom lijeku:  

Prijavljeni kandidat na natječaj za imenovanje ravnatelja školske ustanove ima pravo 

pregledati natječajnu dokumentaciju i podnijeti tužbu nadležnom sudu protiv Odluke o 

imenovanju ravnatelja škole, zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat 

ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju,  u roku od petnaest (15) dana od dana 

primitka Odluke. Tužba se podnosi sudu nadležnom za radne sporove, mjesno nadležnom 

prema sjedištu Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka.  

 

 

Predsjednica Školskog odbora  

 

________________________ 

Ivana Marin-Garac, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:  

- Ministarstvo znanosti i obrazovanja   

- Radenko Bradić, ovdje 

- Trgovački sud u Rijeci, sudski registar  

- Pismohrana, ovdje  



 


