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  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
 

ZAPISNIK SA SASTANKA 
 

 

Sazivač 

Ime i prezime Potpis 

Alenka Žužić, prof.  

 

Naziv sastanka: 32. sjednica Školskog odbora OŠ Malinska-Dubašnica 

 
  

1. 
Mjesto: Bogovići Početak: 15:00 

Dan i datum: 10.09.2018. Završetak: 16:00 

 

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. Ljiljana Karabaić, predstavnica Sindikata 
6. Nedeljka Turčić, ravnateljica 
7. Petar Turčić, tajnik 
8. 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 31. sjednice Školskog odbora održane 18. 
srpnja 2018. godine 
2. Polugodišnje financijsko izvješće 
3. Davanje suglasnosti za provedbu višednevne ekskurzije osmih 
razreda  
4. Usvajanje Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka 
5. Donošenje Odluke o usvajanju prijedloga ravnateljice vezano za 
zapošljavanje bez natječaja 
6. Godišnje izvješće ravnateljice o radu Škole za 2017./2018. školsku 
godinu 
7. Razno   

 
 
 

Tijek izlaganja i rezultati sastanka 
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Ad  1. Sažetak izlaganja i rasprave 

Predsjednica Školskog odbora Alenka Žužić pozdravila je prisutne i napomenula kako ima 
puno odsutnih i kako treba razmotriti koji bi termin bio najbolji za održavanje sjednica 
Školskog odbora. Ravnateljica smatra kako termin održavanja sjednica Školskog odbora 
treba pomaknuti u kasnijem terminu, ako će to doprinijeti  većoj prisutnosti članova na 
sjednicama. Ravnateljica i predsjednica Školskog odbora predlažu da se za slijedeću 
sjednicu uvrsti u dnevni red tema o tome koji je (naj)pogodniji termin za održavanje sjednica 
Školskog odbora.  
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 31. sjednice Školskog odbora.  
 

Ad 1. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Isto kao u tekstu 
Predsjednica 

Školskog odbora 
Alenka Žužić, prof. 

 

 

 Ad 2. Sažetak izlaganja i rasprave 

U sklopu polugodišnjeg izvješća raspravlja se i o rebalansu proračuna. Materijali su svim 
članovima Školskog odbora dostavljeni uz poziv na sjednicu. 
Ivana Jurešić, voditeljica računovodstva pozdravila je prisutne te je nakon izlaganja rekla 
kako je financijsko izvješće usklađeno. Članovi Školskog odbora su nakon rasprave 
jednoglasno donijeli  

ODLUKU 
O usvajanju polugodišnjeg financijskog izvješća. Odluka stupa na snagu danom 

donošenja. 
 
 

Također, članovi Školskog odbora su nakon rasprave jednoglasno donijeli  
 

ODLUKU 
O usvajanju rebalansa proračuna. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Ad 2. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Isto kao u tekstu 
Ravnateljica 

Nedeljka Turčić, 
prof. 

Odmah po 
donošenju Odluke. 

Privitak 

Odluka o usvajanju polugodišnjeg financijskog izvješća. 
Odluka o usvajanju rebalansa proračuna. 

Ad 3. Sažetak izlaganja i rasprave 
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Traži se suglasnost Školskog odbora za provedbu višednevne ekskurzije osmih razreda. 
Svi prisutni članovi Školskog odbora su suglasni za provedbu ekskurzije. Ravnateljica 
napominje kako nije zadovoljna zato jer se suglasnost za održavanje ekskurzije traži zadnji 
čas. Svi članovi Školskog odbora se slažu kako se ubuduće takve stvari ne smiju događati.    

Ad 3. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Isto kao u tekstu 
Ravnateljica 

Nedeljka Turčić, 
prof. 

 

 
 
 

Ad 4. Sažetak izlaganja i rasprave 

Tajnik škole Petar Turčić ukratko je predstavio Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka. 
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka je dostavljen članovima Školskog odbora uz 
poziv na sjednicu. Nakon kratke rasprave članovi Školskog odbora su jednoglasno donijeli 
odluku o prihvaćanju Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka.  

Ad 4. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Članovi Školskog odbora su jednoglasno 
donijeli odluku o prihvaćanju Pravilnika o 
obradi i zaštiti osobnih podataka. 

Predsjednica 
Školskog odbora 

Alenka Žužić, prof. 
 

Privitak 

1. Odluka o prihvaćanju Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka 

 
 

Ad 5. Sažetak izlaganja i rasprave 

Ravnateljica je ukratko obrazložila postupak zapošljavanja, kada se ne raspisuje natječaj, 
odnosno zapošljavanje na rok do 60 dana uz prethodnu suglasnost Školskog odbora i 
zapošljavanje do 15 dana kada o tome samostalno odlučuje ravnatelj/ica. Smatra kako je 
zbog prirode posla puno praktičnije da ravnatelj ima ovlast bez suglasnosti Školskog odbora 
zaposliti osobu na rok do 60 dana. Svi prisutni su se složili kako je izmjena Zakona o odgoju 
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, bar za tu konkretnu situaciju zapošljavanja, 
dobrodošla. Radi se o izmjeni članka 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi koji rok od 15 dana, za zapošljavanje osobe zbog obavljanja poslova koji ne 
trpe odgodu, produžuje na 60 dana. Konstatirano je kako će se sukladno izmjenama 
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi morati uskladiti Statut Osnovne 
škole Malinska-Dubašnica i Pravilnik o radu.  

Ad 5. Zaključak  Zadužena osoba Rok 
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Isto kao u tekstu 
Predsjednica 

Školskog odbora 
Alenka Žužić, prof. 

 

 
 

Ad 6. Sažetak izlaganja i rasprave 

Godišnje izvješće ravnateljice o radu Škole za školsku godinu 2017./2018. dostavljeno je 
svim članovima Školskog odbora uz poziv na sjednicu. 
 

Ad 6. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Isto kao u tekstu 
Ravnateljica 

Nedeljka Turčić, 
prof. 

 

 
 

Ad 7. Sažetak izlaganja i rasprave 

Predsjednica Školskog odbora ponavlja kako na sljedećoj sjednici Školskog odbora 
svakako treba utvrditi razloge učestalih izostanaka određenih članova kao i vrijeme 
održavanja sjednica Školskog odbora. 

Ad 7. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Isto kao u tekstu 
Predsjednica 

Školskog odbora 
Alenka Žužić, prof. 

 

 
 

Zapisnik sastavio: 

Ime i prezime Potpis 

Petar Turčić, tajnik škole  

 

KLASA: 003-08/18-01/01 

URBROJ: 2142/05-55-18-09 
 

OB-00-004 

 
 
 


