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  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
 

ZAPISNIK SA SASTANKA 
 

 

Sazivač 

Ime i prezime Potpis 

Alenka Žužić, prof.  

 

Naziv sastanka: 
39.sjednica Školskog odbora OŠ Malinska – Dubašnica 

 
 
  

1. 
Mjesto: Bogovići Početak: 

 
16:00 

 

Dan i datum: 6. svibnja 2019. Završetak: 17:10 

 

2. Prisutni:  
1. Alenka Žužić, predstavnica Učiteljskog vijeća 
2. Đana Krnčević, predstavnica Učiteljskog vijeća 
3. Luka Savin, predstavnik radnika 
4. Mladenka Turk, predstavnica Vijeća roditelja učenika 
5.Stanislava Kauzlarić, predstavnica osnivača 
6.Jelka Pavlović, predstavnica osnivača 
    
    Ljiljana Karabaić, predstavnica Sindikata 
    Nedeljka Turčić, ravnateljica 
    Ivana Jurešić, voditeljica računovodstva 
    Petar Turčić, tajnik  
 

 

3. Odsutni: 1. Ivica Perišić, predstavnik osnivača, Pavus 1-6, Malinska 

 

4. Dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika sa 36. sjednice održane 4. veljače 2019. 
godine, 37. sjednice održane 7. veljače 2019. godine elektronskim 
putem i 38. sjednice Školskog odbora održane elektronskim putem 26. 
ožujka 2019. godine. 
2. Donošenje Odluke o usvajanju prijedloga I. Rebalansa proračuna 
za 2019. godinu. 
3. Kadrovska problematika:  

Rješavanje popunjavanja radnih mjesta po natječaju objavljenom       
10. travnja 2019. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje i Internet stranici Škole te davanje prethodne 
suglasnosti Školskog odbora na prijedlog ravnateljice o zasnivanju 
radnih odnosa u Školi za sljedeća radna mjesta: 
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- Učitelj/ica njemačkog jezika (1 izvršitelj/ica) 
- Stručni suradnik psiholog (1 izvršitelj/ica) 
- Stručni suradnik logoped (1 izvršitelj/ica) 

4. Razno 
 

 
 

Tijek izlaganja i rezultati sastanka 

 

Ad  1. Sažetak izlaganja i rasprave 

Predsjednica Školskog odbora Alenka Žužić pozdravila je prisutne i upoznala ih s dnevnim 
redom, upitavši ih da li netko ima primjedbu ili nadopunu vezanu za zapisnik 37. i 38. 
sjednice Školskog odbora, održanih elektronskim putem i za dnevni red. Nakon što je 
utvrđeno da nitko nema primjedbu niti nadopunu na zapisnike ni na dnevni red, 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 

 Voditeljica računovodstva ukratko je predstavila članovima Školskog odbora prijedlog I. 

Rebalansa proračuna za 2019.godinu. Materijali su svim članovima Školskog odbora 

dostavljeni uz poziv na sjednicu. Nakon rasprave članovi Školskog odbora jednoglasno su 

donijeli  

                                                            
                                                          ODLUKU 
O usvajanju I. Rebalansa proračuna za 2019. godinu. Odluka stupa na snagu danom 
donošenja. 
 

Ad 2. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su 
donijeli ODLUKU o usvajanju I. Rebalansa 
proračuna za 2019. godinu 
 

Ravnateljica 
Nedeljka Turčić, 

prof. 
 

Ad 3. Sažetak izlaganja i rasprave 
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Za radno mjesto stručnog suradnika logopeda se nitko nije javio na natječaj. Na natječaj 
za učitelja/icu njemačkog jezika od dvije kandidatkinje koje su zadovoljavale formalne  
uvjete natječaja, intervjuu je pristupila samo kandidatkinja Iva Sušanj. Ravnateljica je 
Školskome odboru predložila kandidatkinju Ivu Sušanj, prijedlog ravnateljice je 
jednoglasno usvojen. Za radno mjesto stručnog suradnika psihologa formalne uvjete 
natječaja zadovoljavale su tri kandidatkinje od kojih su sve tri pristupile pismenom 
testiranju i intervjuu. Nakon obavljenih testiranja, prva na rang listi bila je Sara Asančaić. 
Ravnateljica je Školskom odboru za radno mjesto stručnog suradnika psihologa predložila 
kandidatkinju Saru Asančaić, njezin prijedlog je jednoglasno usvojen. 

Ad 3. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Na prijedlog ravnateljice članovi Školskog 
odbora jednoglasno su dali suglasnost za 
zapošljavanje Ive Sušanj na radno mjesto 
učiteljice njemačkog jezika na određeno 
nepuno radno vrijeme i Sare Asančaić na 
radno mjesto stručnog suradnika psihologa 
na određeno puno radno vrijeme. 

Ravnateljica 
Nedeljka Turčić, 

prof. 

Po donošenju 
odluke 

 

Ad 4. Sažetak izlaganja i rasprave 

Članovi Školskog odbora raspravljali su općenito o stanju u školstvu. 

Ad 4. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

   

 
 
 
 
 

Zapisnik sastavio: 

Ime i prezime Potpis 

Petar Turčić, tajnik škole  

 

KLASA: 003-08/19-01/01 

URBROJ: 2142/05-55-19-04 
 

OB-00-004 

 
 

 


