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  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
 

ZAPISNIK SA SASTANKA 
 

 

Sazivač 

Ime i prezime Potpis 

Alenka Žužić, prof.  

 

Naziv sastanka: 31. sjednica Školskog odbora OŠ Malinska-Dubašnica 

 
  
 

1. 
Mjesto: Bogovići Početak: 

 
15:00 

 

Dan i datum: 18.07.2018. Završetak: 16:10 

 

2. Prisutni: 1. Alenka Žužić, predstavnica Učiteljskog vijeća 
2. Đana Krnčević, predstavnica Učiteljskog vijeća 
3. Luka Savin, predstavnik radnika 
4. Iva Ljutić, predstavnica osnivača 
5. Nedeljka Turčić, ravnateljica 
6. Petar Turčić, tajnik 
7. Ivana Jurešić, voditeljica računovodstva 
 

 

3. Odsutni: 1. Mladenka Turk, predstavnica Vijeća roditelja učenika 
2. Darko Bodul, predstavnik osnivača 
3. Ivica Perišić, predstavnik osnivača 
 

 

4. Dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice Školskog odbora održane 11. 
travnja 2018. i 30. (elektronske) sjednice Školskog odbora održane 
14. svibnja 2018. godine 

2. Kadrovska problematika:  
a) Rješavanje popunjavanja radnog mjesta stručni suradnik 

edukacijsko-rehabilitatorskog smjera-logoped po natječaju 
objavljenom 29. lipnja 2018. na mrežnim stranicama Škole i 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te davanje prethodne 
suglasnosti Školskog odbora na prijedlog ravnateljice o 
zasnivanju radnog odnosa u Školi. 
 

b) Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnateljice za 
zasnivanju radnog odnosa bez natječaja na određeno vrijeme 



List 2 / 4 
 
 

(ne dulje od 60 dana) - radno mjesto: spremač/ica (1 
izvršitelj/ica).  

3. Polugodišnje financijsko izvješće 
4. Godišnje izvješće o radu Škole na kraju nastavne godine 

2017./2018. 
5. Razno 

 
 
 
 

Tijek izlaganja i rezultati sastanka 

 
 

Ad  1. Sažetak izlaganja i rasprave 

Predsjednica Školskog odbora Alenka Žužić pozdravila je prisutne i predložila promjenu  
dnevnog reda. Prijedlog je da polugodišnje financijsko izvješće bude pod točkom 2., a 
kadrovska problematika pod točkom 3. Nitko nije imao primjedbu zbog promjene dnevnog 
reda. Također, nitko nije imao primjedbu ili nadopunu vezanu za zapisnik 29. i 30.  sjednice 
Školskog odbora. Nakon što je utvrđeno da nitko nema primjedbu niti nadopunu zapisnika 
ni dnevnog reda, članovi Školskog odbora su jednoglasno donijeli odluku o verifikaciji 
zapisnika i usvajanju dnevnog reda. 

Ad 1. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Isto kao u tekstu 
Predsjednica 

Školskog odbora 
Alenka Žužić, prof. 

 

 

 Ad 2. Sažetak izlaganja i rasprave 

Ivana Jurešić, voditeljica računovodstva pozdravila je prisutne i rekla kako financijska 
izvješća nisu usklađena te je predložila kako bi bilo najbolje da se ta točka dnevnog reda 
odgodi do sljedećeg Školskog odbora.  

Ad 2. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su 
odlučili kako se ta točka dnevnog reda 

odgađa za sljedeći Školski odbor. 

Ravnateljica 
Nedeljka Turčić, 

prof. 
 

 
Ad 3. Sažetak izlaganja i rasprave 
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a) Ravnateljica škole Nedeljka Turčić izvijestila je članove Školskog odbora o natječaju 
za popunjavanje radnog mjesta stručni suradnik edukacijsko-rehabilitatorskog smjera-
logoped po natječaju objavljenom 29. lipnja 2018. na mrežnim stranicama Škole, 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i portala Moj Posao.net  
Za popunjavanje radnog mjesta potrebna je suglasnost Ureda državne uprave koja je 
primljena 19. lipnja 2018. godine. Na natječaj su se javile dvije kandidatkinje. Niti jedna 
od prijavljenih kandidatkinja nije predala potpunu dokumentaciju. Kandidatkinja 
Danijela Petrović je predala samo zamolbu i životopis, a kod kandidatkinje Ljiljane 
Špigla nedostaje potvrda o nekažnjavanju.  

b) Djelatnici Jasmini Pajčin zaposlenoj na radnom mjestu spremačice prestaje radni 
odnos zaključno s 22. srpnja 2018. godine. Ravnateljica je zatražila od članova 
Školskog odbora suglasnost za zapošljavanje spremačice na razdoblje do 60 dana. U 
međuvremenu će se tražiti suglasnost od Ministarstva znanosti i obrazovanja za 
zapošljavanje spremačice te ukoliko Ministarstvo da suglasnost biti će raspisan 
natječaj za spremačicu.  

Ad 3. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

a) Članovi Školskog odbora jednoglasno su 
donijeli Odluku o neizboru kandidata te 
će se natječaj za logopeda ponoviti. 

b) Članovi Školskog odbora jednoglasno su 
dali Suglasnost na prijedlog Ravnateljice 
da se zaposli spremačica na razdoblje 
do 60 dana. 

Ravnateljica 
Nedeljka Turčić, 

prof. 
 

Privitak 

1. Tablica s kandidatima prijavljenih na natječaj za stručnog suradnika logopeda 
objavljenog 29. lipnja 2018. godine.  

 
 
 

Ad 4. Sažetak izlaganja i rasprave 

Izvješće ravnateljice o radu Škole na kraju nastavne godine se nalazi u privitku 

Ad 4. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Kao u tekstu   

Privitak 

1. Godišnje izvješće ravnateljice o radu Škole na kraju nastavne godine  
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Zapisnik sastavio: 

Ime i prezime Potpis 

Petar Turčić, tajnik škole  

 

KLASA: 003-08/18-01/01 

URBROJ: 2142/05-55-18-08 
 

OB-00-004 

 
 
 


